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LEDER

DET DANMARK,
DU KENDER
Af Helle THorning-ScHmidT, pArTiformAnd

Socialdemokraterne har siddet i regering i
snart fire år. Og vi har haft travlt. Vi har fået
styr på økonomien, samtidig med at vi har
gennemført målrettede sociale forbedringer.
Vores resultater er talrige: En folkeskolereform, så flere børn lærer mere. Flere unge
tager en uddannelse – og færre er på kontanthjælp. Flere penge til kræft og mennesker
med psykiske lidelser. Højere ældrecheck til
de pensionister, der har mindst til sig selv.
Større bøder for social dumping. En hård kurs
over for rockere og bander. Hjælp til udsatte
børn. Færre fattige. Og en skattelettelse til
enlige forsørgere.
Der er mange andre gode resultater. Se
blot et udsnit på www.resultaterfordanmark.
dk.
Noget af det, jeg er allermest glad for, er,
at flere mennesker nu er i arbejde. Det handler dette nummer af Socialdemokraten om.
Da Lars Løkke var statsminister, mistede
Danmark over 100.000 arbejdspladser. Nu går
det den modsatte vej. Vi har skabt tusindvis
af arbejdspladser. Siden 2013 er beskæftigelsen steget. Og arbejdsløsheden er nu den
laveste i mere end 5 år.
Det er ikke kommet af sig selv. Det skyldes
de mange beslutninger, regeringen har truffet fra dag ét. Historisk høje offentlige investeringer. Lavere afgifter for virksomhederne.
Renoveringer af almene boliger. Og meget
andet. Vores politik virker.
Samtidig passer vi godt på Danmark.
Pengene passer igen. Budgetterne bliver
overholdt.

Det må vi ikke sætte over styr. Det er nu, vi
skal holde fast. Vi skal passe på det Danmark,
vi kender.
Det er et Danmark, hvor vi bliver ved med
at stille krav til hinanden. Også til de mennesker, der kommer hertil fra andre lande. De
skal ikke være sociale klienter. De skal have
et arbejde og gøre nytte.
Det er et Danmark, hvor vi gør tingene på
en ny måde, hvis den gamle måde ikke er
god nok. Også selv om nogle bliver utilfredse
undervejs. Fordi reformer og forandringer er
med til at gøre Danmark rigere og dygtigere.
Det er et Danmark, hvor vi i de næste
år bruger lidt flere penge på vores fælles
velfærd. God og gratis sundhed. Omsorg for
vores ældre. Uddannelse til de mange og ikke
kun de få. Det kan man ikke med nulvækst.
Det Danmark, vi alle sammen kender, er et
land, der udvikler sig.
Vi bor i verdens bedste land. Det
skal vi bevare. Vi skal holde fast i
vores solidaritet og finde nye veje
til at sikre velfærden i en verden,
der forandrer sig.
Det kræver, at man tør handle.
At man tør prioritere. Det er vi
klar til. Socialdemokraterne
vil ikke kaste Danmark ud i et
eksperiment med nulvækst
og tvivlsomme skattelettelser.
Tværtimod vil vi bevare det, der
har gjort Danmark stærkt. Vores
fællesskab og vores tryghed. Det
Danmark, du kender.

Det må vi
ikke sætte
over styr. Det er nu,
vi skal holde fast

Mange hilsener
Helle Thorning-Schmidt
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TIL KAMP MOD EKSTREMISME
Radikalisering og ekstremisme skal bekæmpes. Derfor har Socialdemokraterne sammen med alle andre
politiske partier i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten landet en politisk aftale, der sikrer nye redskaber i kampen mod de udemokratiske kræfter. De
60 millioner kroner, der er afsat, kommer fra Satspuljen og bliver blandt andet brugt til at oprette et nyt
nationalt exitcenter for personer, som har været i Syrien eller Irak for at kæmpe. Desuden vil man oprette
en hotline, som familiemedlemmer til personer, der er
i risikogruppen for at blive radikaliseret, kan ringe til.
Læs også interviewet side 16-17 med justitsminister
Mette Frederiksen.

I DEN GODE SAGS TJENESTE
Igen i år deltog socialdemokratiske
mf’er og ministre i Danmarks Indsamling. Eksempelvis tog Ane Halsboe-Jørgensen imod P4 Nordjyllands udfordring om at løbe så langt som muligt på
en time – og bidrog med 1.000 kroner
per påbegyndt kilometer fra lokale
sponsorer. Og skatteminister Benny Engelbrecht satte sig op på spinningcyklen live i P4 Syd for at køre så mange
kilometer som muligt.

Samme Engelbrecht spillede guitar,
da udviklingsminister Mogens Jensens
tværpolitiske kor Christiansborg All
Stars – blandt andre med Mette Gjerskov – støttede den gode sag med et
livenummer. Hele indsamlingen gav
mere end 100 millioner kroner til indsatsen mod de miljømæssige, økonomiske, sociale og kulturelle uretfærdigheder, som nogle af verdens mest udsatte
befolkningsgrupper må leve under.

V RAMMER SKÆVT I
GYMNASIEKRAV
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini er i fuld gang med at
forhandle den nye gymnasiereform på
plads. I den forbindelse bliver der kastet
rundt med tal: 7, 2 eller måske 4. Det
handler om karakterer og adgangskrav
til gymnasieuddannelser, hvor Socialdemokraterne foreslår 2 – og altså er
uenige i Venstres krav om, at man skal
have mindst 4 for at komme ind.
– De borgerliges alt for høje adgangskrav
vil udelukke mange af de unge – især
mønsterbrydere og unge med anden
etnisk baggrund – som faktisk består
deres studentereksamen og klarer sig
godt. Vi siger nej til at smække døren i
hovedet på en stor gruppe unge og fokuserer på mere og bedre undervisning
frem for alt for høje adgangskrav, siger
ordfører Ane Halsboe-Jørgensen.
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HEUNICKE STOLT OVER DET NY NØRREPORT
Det har taget tre år, men nu er den ombyggede og nyindrettede plads omkring Nørreport Station i København – Danmarks travleste trafikknudepunkt med omkring
250.000 gæster dagligt – blevet indviet. Stationen har gennemgået en kæmpe, tiltrængt forvandling, og ved åbningen 10. januar var både transportminister Magnus
Heunicke og Københavns overborgmester, Frank Jensen, særdeles tilfredse.
– Som entreprenør kan man med stolthed sige, at vi har afleveret til tiden – og til prisen, sagde Magnus Heunicke i sin tale.

christiansborgNYT

MINISTRE
STØTTER SYRIEN
»Kære Facebook-venner.
Den hårde vinter har skabt
en katastrofal situation for
de mange flygtninge i Syriens nabolande. Der er akut
brug for hjælp«.
Sådan skrev fødevareminister Dan Jørgensen på sin
Facebook-side 15. januar, og her
var han blot en af flere ministre, der
aktivt opfordrede til at støtte Folkekirkens Nødhjælps indsamling og kampagne i området.
Dan Jørgensens statusopdatering blev delt 76 gange og fik over
500 likes, og mange gjorde som han og de andre ministre: I slutningen af januar var der samlet over 1,2 millioner kroner ind til flygtninge, der befinder sig i Syrien eller i Syriens nabolande. Pengene bliver
blandt andet brugt til tæpper og varmeapparater.

HuRRA fOR
VALGRETTEN I
I år kan vi fejre, at det er 100 år siden, at
kvinder og tjenestefolk for første gang
fik lov til at sætte et demokratisk kryds
og retten til at opstille til rigsdagsvalg.
I forbindelse med 100-året lancerer regeringen og Folketinget www.100aaret.
dk. Formålet med hjemmesiden er at give
borgerne viden om jubilæet og alle de
lokale initiativer og events rundtom i landet, der markerer 100-året.
– Det danske folkestyre er resultatet af en lang historisk udvikling, har
stærke institutioner og er dybt rodfæstet i vores folkelige bevidsthed.
Men demokratiet må aldrig tages for givet. Det forbliver kun livskraftigt, når mennesker værner om det og deltager aktivt i udviklingen af
det. Det skal vi bruge jubilæet til at huske os selv på, siger Folketingets formand, Mogens Lykketoft.
Læs mere om feståret og ligestilling på side 29-31.

HuRRA fOR
VALGRETTEN II
Det bliver Danmarks første kvindelige
statsminister, der skyder fejringen af
kvindernes internationale kampdag i
gang, når KVINFO holder en stor fest i
VEGA den 8. marts. Helle ThorningSchmidt skal holde en tale, i anledning
af at det er 100 år siden, at kvinderne fik
stemme- og valgret. Festen på spillestedet bliver en fejring af ligestilling i alle dens former og sætter
fokus på gode resultater. Ud over statsministeren har KVINFO også
inviteret mænd på barsel og en hemmelig stor dansk kunstner.

TIL KUR HOS MARGRETHE
For nogle er nytår ensbetydende med slankekur, men for de socialdemokratiske ministre
stod den på en anden slags kur. Ministrene
var trukket i festtøjet, da de 1. januar deltog i
dronning Margrethes og prins Henriks nytårskur og -taffel. Det foregik i Riddersalen i Christian VII’s Palæ på Amalienborg Slot. Ud over
regentparret deltog kronprinsparret og prins
Joachim og prinsesse Marie.
Handels- og udviklingsminister Mogens
Jensen var med for første gang og fulgtes med
Christine Antorini:
– I ministerjobbet har jeg
en del at gøre
med de kongelige på udviklingsrejser og
eksportfremstød. Så det var
spændende at
blive inviteret
til nytårskur for
første gang. Og
jeg havde heldigvis en garvet
minister med
ved min side til
at hjælpe med
etiketten.

TIL KUR HOS ASTRID
Mens ministrene blev inviteret til nytårskur
hos dronningen, så valgte folketingsmedlem
Astrid Krag selv at være vært ved en nytårskur. Lørdag den 24. januar var hendes mest
aktive og trofaste Facebook-følgere derfor inviteret til kur i Socialdemokraternes gruppeværelse. Facebook-følgerne blev opfordret til
at skrive en besked til Astrid Krag for at få en
plads ved kuren, og hvis man ser billederne
fra Astrid Krags Facebook-side, havde rigtig
mange taget imod tilbuddet. Der var i hvert
fald fyldt godt op i Socialdemokraternes rummelige gruppeværelse.
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12. december 2014
fik Jesper Benthien sit
svendebrev, tre dage
senere tiltrådte han
sit nye job.

SÅ Var der (OGSÅ)
jOb Til jeSPer
Ufaglærte Jesper Benthien tog en uddannelse og er nu blandt de 30.000, der i
løbet af de seneste to år har sagt farvel til arbejdsløshed. Samtidig bliver der
– for første gang i flere år – skabt nye job i tusindvis.
AF MORTEN BRUUN FOTO: THOMAS SJØRUP

H

an ser ganske velfornøjet ud,
som han står der med sin ansættelseskontrakt fra Dansac
i Fredensborg. Kontrakten
dokumenterer, at han har fået arbejde
som industrioperatør – og ikke længere
skal leve af dagpenge.
– Det job er nok den bedste gave, jeg
har fået i mange, mange år, siger den
velfornøjede mand, der i øvrigt er 45 år og
hedder Jesper Benthien.
Og han er ikke alene. Overalt i Danmark
– fra Skagen i nord til Gedser i syd, fra
Bornholm i øst til Blåvand i vest – falder
antallet af arbejdsløse. Siden udgangen af
2012 er ledigheden reduceret med tæt på
30.000 personer.
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I samme periode er der skabt flere end
40.000 nye job. Og selv om de påpasselige økonomer endnu ikke står i kø for at
råbe hurra over de nye tendenser, hæfter
de sig dog ved, at det er første gang
siden 2008 – og altså første gang siden
finanskrisen – at netop det tal stiger:
– Det er i sig selv godt nyt, som eksempelvis Steen Bocian, cheføkonom i Danske
Bank, har formuleret det.
TOG EN UDDANNELSE
Jesper Benthien havde været arbejdsløs
fabriksarbejder i næsten 16 måneder,
da han kort før jul blev ansat på Dansac.
Her er han med til at fremstille stomiposer, og han fik kun jobbet, fordi han

udnyttede sin tid som arbejdsløs til at
uddanne sig.
– Jeg mistede mit gamle job på en
papfabrik, fordi virksomheden gik
konkurs. Og
da jeg blev
arbejdsløs,
opdagede
jeg, at det
efterhånden
var alt for
usikkert
at blive ved med at satse på ufaglærte
job. Jeg blev ikke indkaldt til en eneste
samtale. Jeg turde simpelthen ikke
være ufaglært længere, fortæller Jesper
Benthien.

Jeg turde
simpelthen
ikke være ufaglært
længere

HER FALDER LEDIGHEDEN

Nordjylland: 1.583

Siden udgangen af 2012 er arbejdsløsheden
reduceret med 29.626 personer i hele landet.
De fordeler sig således:

Østjylland: 3.773
Nordsjælland: 1.740 personer
Vestjylland: 2.902
København: 4.731
Københavns omegn: 1.882
Fyn: 3.565

Østsjælland: 857
Bornholm: 222

Sydjylland: 4.291
Lolland-Falster, Syd- og Vestsjælland: 4.080

PÅ GADEN
Vækst og beskæftigelse har været to
af regeringens absolutte nøgleord. De
er blevet fremhævet og understøttet i
flere reformer og forlig, og nu kan linjen også aflæses i de nye arbejdsløsheds- og beskæftigelsestal.
Det gode budskab blev formidlet, da
socialdemokrater landet over sidst
i januar gik på gaden med flyers og
andet kampagnemateriale. Folk fik
blandt andet mulighed for at deltage i
en quiz, hvor de skulle gætte, hvordan
det var gået med arbejdsløsheden i
netop deres lokalområde siden 2013.
Overalt var det rigtige svar »Den er
faldet«.
Læs også www.resultaterfordanmark.dk.

Vendepunktet kom, da han gik til sin
studievejleder, der – som Jesper Benthien
formulerer det – »var pivskarp«.
– Han foreslog mig at gå i gang med
en GVU (grunduddannelse for voksne)
for at blive industrioperatør. Uddannelsen tager to år, men jeg kunne få merit.
Derfor tog det mig bare seks måneder
at få svendebrevet, som jeg kan vise
til en arbejdsgiver som bevis på, at jeg
har nogle kompetencer, siger Jesper
Benthien, der blandt andet har lært luft-,
el- og computerstyring.
– alene det, at jeg gik i gang med uddannelsen, betød, at jeg blev indkaldt til
flere samtaler. Og jeg er fuldstændig enig
med regeringen, når den tilskynder, at
ufaglærte uddanner sig. Det er det mest
åbenlyse af alle åbenlyse ting, tilføjer han.

handel og transport, vi finder mange af
de flere end 40.000 nye job, der er skabt.
Det er ikke bare godt for nationaløkonomien. Det er også godt for den enkelte
lønmodtager – som eksempelvis Jesper
Benthien.
– Det er bare så ekstremt vigtigt for
mig, at jeg har fået arbejde. Det giver mig
identitet. Og det betyder, at jeg kan være
med til at bidrage til fællesskabet, siger
den nyuddannede og nyansatte industrioperatør.
Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Industri

MIT BIDRAG TIL FÆLLESSKABET
Den nye vækst i beskæftigelsen spreder sig over flere brancher. men det er
bemærkelsesværdigt, at industrien efter
flere år i bakgear nu melder om fremgang. Siden december 2013 er antallet
af beskæftigede her atter begyndt at
stige – og derudover er det i blandt andet
byggeriet og de store serviceerhverv som
SOCIALDEMOKRATEN fEbRuAR 2015
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FOlKeTS eNTrePreNØr ViSer
– Kernedansk og flot, lød beskæftigelsesminister Henrik
Dam Kristensens spontane kommentar efter sit besøg hos
mønstervirksomheden Din Entreprenør Partner i Fredericia.

27.

december 2010 krævede finanskrisen endnu
et offer: Fredericiafirmaet Davidsen &
Partner gik konkurs, og intet tydede på en
fremtid for den østjyske entreprenørvirksomhed.
eller næsten intet. De otte formænd
troede nemlig på, at de kunne genopbygge forretningen. Og 7. januar havde de
otte mellemledere etableret Din entreprenør Partner a/S og indsat den tidligere
jord- og betonarbejder Ole møller som
direktør.
Siden er det bare gået fremad for den
nye ejerkreds, som har noteret overskud
hvert eneste år og i dag beskæftiger 50
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medarbejdere – lige fra murere og tømrere til brolæggere og kloakspecialister.
HYLDET AF 3F
Samtidig er Din entreprenør Partner også
blevet hyldet af fagforeningen 3F som en
mønstervirksomhed, der både respekterer og overholder overenskomsterne, har
plads til lærlinge og i øvrigt udviser stort
socialt overskud.
Firmaet samarbejder ofte med jobcentret om at lade borgere komme i arbejdsprøvning, når de efter eksempelvis stress
eller arbejdsskader skal sluses tilbage på
arbejdsmarkedet. efterfølgende er nogle
af dem ligefrem blevet ansat i fleksjob
hos Din entreprenør Partner.

– Jeg ynder at kalde os »folkets entreprenør«, afslørede Ole møller, da beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen
besøgte virksomheden midt i januar.
Og han var tilfreds med det, han oplevede:
– Det er fuldstændig afgørende for os
som samfund, at vi har sådan nogen som
jer. Først genopbygger I virksomheden, og
så åbner I søreme også døren for de mennesker, der banker på og gerne vil tilbage
på arbejdsmarkedet, sagde Henrik Dam
Kristensen.
NYE JOB PÅ VEJ
Historien om Fredericia-firmaet – og
Fredericia i øvrigt – er en af de beretnin-

Henrik Dam Kristensen – her
flankeret af direktør Ole møller
og fællestillidsrepræsentant
Flemming andersen – var
imponeret over mødet med
»folkets entreprenør«.

job – og mange af dem kræver omskoling af
ufaglærte.
– Ud over de nye arbejdspladser får vi altså
også et uddannelsesløft, siger Steen Wrist
Ørts, der sidder i byrådet for Socialdemokraterne og deltog i ministerbesøget som
medarbejder i 3F Fredericia.
Hans partifælle, borgmester Jacob Bjerregaard, var også glad for, at Henrik Dam
Kristensen lagde vejen forbi den østjyske
købstad:
– Vi bevæger os fremad med små, stabile
skridt – blandt andet med hjælp fra nogle af
de værktøjer, regeringen har givet os. Det er
for eksempel helt afgørende, at vi både får
de unge til at interessere sig for erhvervsuddannelser og garanterer dem praktikpladser, fremhævede Bjerregaard fra sin plads i
følget bag direktør møller og minister Dam.

VejeN
Foto: Thomas Sjørup

ger, Henrik Dam Kristensen gerne dvæler
ved, når han skal forklare de seneste års fald
i arbejdsløsheden og fremgang i beskæftigelsen.
Byen har været hårdt
ramt af finanskrisen,
men de seneste to år
er arbejdsløsheden
reduceret med næsten
to procent. Og Din
entreprenør Partner
er ikke det eneste
eksempel på, at det nu går i den rigtige
retning. eksempelvis har Fredericia Shipping og aDP a/S tilsammen købt 370.000
kvadratmeter jord i taulov. De projekter, de
er i gang med, vil generere mindst tusind nye

SÆT GANG I ENDNU MERE
Her var der også blevet plads til Flemming
andersen, der er jord- og betonarbejder og
fællestillidsrepræsentant på Din entreprenør
Partner, hvor han er udlært og har arbejdet
i 18 år.
– Hvad jeg ville gøre for at få flere i arbejde, hvis jeg var beskæftigelsesminister?
Så ville jeg blive ved med at renovere endnu
flere almene boliger og skoler og den slags.
Når vi kommer rundt, kan vi jo se, at mange
steder trænger til en kærlig hånd. Jeg ved
godt, at der skal være penge til det, men det
bliver kun dyrere, hvis
man venter. Den ene
dag er det en tagsten,
der er i stykker, sagde
Flemming andersen,
mens DR bortførte
Henrik Dam Kristensen
og bad ham beskrive sit
indtryk af Fredericia-virksomheden:
– Kernedansk og flot. men det er ikke
overraskende. Vi har faktisk rigtig mange
gode virksomheder herhjemme.
mob

Det er fuldstændig
afgørende for os
som samfund, at vi har
sådan nogen som jer

JOBSKABELSE ER EN
HJERTESAG
– Under Lars Løkke mistede vi tusindvis af arbejdspladser. men selv
om vi også har været plaget af krisen, går det nu den anden vej. Det
skyldes ikke mindst, at vi har haft
viljen til at håndtere udfordringen.
Sådan forklarer beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen de
seneste års udvikling på arbejdsmarkedet.
– Det er vigtigt at pointere, at vi
som socialdemokrater stadig vil
have, at Danmark er et produktionsland. Det er vores opgave hele tiden
at sørge for, at arbejdsstyrken er
veluddannet og omstillingsparat og
opkvalificeret. Og så er det vigtigt, at
vi tør holde hånden under arbejdsmarkedet, når det går trægt, og sætte gang i opgaver med alt fra almene
boliger til en togfond, siger Henrik
Dam Kristensen og kalder indsatsen
»typisk socialdemokratisk«:
– Jobskabelse er vores hjertesag.
Hvis du læser vores historie, har det
altid været fuldstændig afgørende
for os, at mennesker skal have
noget at stå op til om morgenen,
så de kan være med til at sikre, at
samfundet udvikler sig.
– Vi har brugt forskellige værktøjer. I 70’erne var det efterlønsmidlet,
og under Poul Nyrup var det »Gang
i 90’erne«. efter et årti, der var
præget af Schlüters kartoffelkure
og arbejdsløshed, kom Poul og
sparkede gang i økonomien. Det var
gennemgribende, som han tog fat,
og han brugte hele værktøjskassen
– ligesom jeg synes, at vi har gjort i
denne periode med vækstpakker og
mob
reformer.
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tema: Flere i arbejde

Her VirKer reFOrMerNe
Lolland og Kerteminde er de to kommuner, hvor arbejdsløsheden er faldet
mest – blandt andet fordi de nye redskaber i værktøjskassen fungerer.

H

an er lidt træt af alle de negative beretninger om Lolland.
Bevares, der er stadig problemer og udfordringer, han skal
tage hånd om, men medaljen har altså også en forside:
– Der er lysninger på vej. Det er ved at vende, og
historien om Lolland er faktisk også en god historie, siger Holger
Schou Rasmussen – borgmester i Lolland Kommune, som er den
kommune herhjemme, der oplever det største fald i ledigheden.
For to år siden var der 1.748 arbejdsløse lollikker. Det tal er
reduceret med 586 personer og er nu nede på 1.161 personer.
PIVÅBENT ARBEJDSMARKED
– Flere borgere er begyndt at pendle og har fået job uden for
kommunen. Og så kan vi også se, at kontanthjælpsreformen
virker. Den har givet os flere redskaber til at få de unge i arbejde
eller uddannelse, og næste år forstærker vi den indsats, når
jobcentret ansætter fire konsulenter udelukkende til at arbejde
med de unge. Samtidig er beskæftigelsesreformen også et godt
værktøj, siger Holger Schou Rasmussen.
Hans optimisme
forstærkes også af den
kommende Femernforbindelse, der betyder, at
»arbejdsmarkedet lige nu
står pivåbent«, som borgmesteren formulerer det:
– Vi får masser af job de
næste seks-otte år. Vi er
i gang med at sikre, at de
ufaglærte får de rigtige kompetencer til at varetage de opgaver,
der er tale om. Og når anlægsloven bliver vedtaget, kan vi ikke
selv skaffe al den faglærte arbejdskraft, der bliver brug for, siger
Holger Schou Rasmussen.

Når anlægsloven
bliver vedtaget,
kan vi ikke selv skaffe al
den faglærte arbejdskraft,
der bliver brug for

MERE VIND I SEJLENE
Kerteminde Kommune har klaret sig næsten lige så godt som
Lolland og er nummer to på listen. Her har 340 borgere sagt farvel til arbejdsløshed, hvilket svarer til et fald på 3,3 procentpoint.
– Da Lindøværftet lukkede i 2009, lærte vi, hvor vigtigt det er,
at vi griber fat i den arbejdsløse allerede fra den første dag som
ledig. Jobcentret, a-kasserne, fagforeningerne og uddannelsesstederne arbejder tæt sammen. Samtidig oplever vi også, at
blandt andet kontanthjælpsreformen virker. Vi har fået bedre
redskaber til at opkvalificere folk, noterer Jens arne Hansen,
socialdemokratisk formand for arbejdsmarkedsudvalget i Kerteminde og leder af 3F’s a-kasse på Østfyn.
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Kerteminde
Lolland

Han oplever, at der generelt er kommet vind i sejlene, efter at
blandt andre Vestas, Siemens og Fayard har etableret sig i Lindø
Industripark.
– Da Lindø lukkede, var der 2.000 ansatte fordelt på en arbejdsgiver. Nu er vi oppe på 1.400-1.700 arbejdspladser fordelt
på 70 arbejdsgivere, siger Jens arne Hansen og suppleres af
partifællen, viceborgmester Palle Hansborg-Sørensen:
– Vi kan mærke fremgangen på hverdagslivet i byen. Der er
kommet mere omsætning og bedre stemning.
mob

Holger Schou Rasmussen,
Lolland.

Palle Hansborg-Sørensen,
Kerteminde.

debat på Facebook
Følg Socialdemokraterne på Facebook. Her kan du se billeder og video, læse nyheder og deltage i chatarrangementer med
socialdemokratiske politikere. Du kan følge os på facebook.com/socialdemokraterne.

midt i januar sad beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen
klar for at debattere beskæftigelsesindsatsen. Her er et udpluk:

Følg nyheder
og aktuelle
debatter på
facebook.com/
socialdemokraterne.
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tema: DET DANMARK, DU KENDER

»VI SKAL VÆRE DANSKERNES
TILLIDSMAND«
Regeringen har ryddet op efter Venstre og fået styr på økonomien.
Der er blevet råd til velfærd og kommet flere arbejdspladser. Der
er blevet sat flere penge af til sundhed end nogensinde før, og
vuggestuebørnene får bedre vilkår med flere pædagoger. Det var
blot nogle af de punkter, som statsminister Helle Thorning-Schmidt

fremhævede i sin nytårstale. Hendes sidste før det forestående
valg, som allerede nu fylder meget i de fleste kampklare socialdemokraters bevidsthed. Her fortæller fem partimedlemmer, hvad de
vil slås for i »Det Danmark, du kender«. Og de giver deres bud på,
hvordan valget vindes.
AF DIANA EBBA Ø.B. PEDERSEN

Tryghed
Navn: Karsten Andersen
Alder: 60 år
Beskæftigelse: Folkeskolelærer, tidligere slagter, sivskomager
Hvor: Uggelhuse, Randers Kommune
Mit politisk ømme punkt: De ældre
Hvad skal du ud at kæmpe for i valgkampen?
at der er råd til, at de ældre kan leve en anstændig tilværelse med flere hjemmehjælpstimer, ordentlig mad og tryghed.
Hvad er vigtigst for jer på Randers-kanten?
Vi står med et varmeværk, som er afsindigt dyrt, og vi vil gerne omstille til
grøn energi, men vi har manglet politisk opbakning. Og så arbejder jeg på en
stor udkantsskole i Randers Kommune. Vi har mistet op til 20 mand inden for
det seneste halve år, fordi lærerne samler sig i byerne. De skal tilbage igen.
Hvordan vinder Socialdemokraterne valget?
Vi skal ikke lefle for borgerlige værdier. Vi skal ud at fortælle, hvad vi står for.
På en skala fra et til ti: Hvor meget tænker du på valg i løbet af en dag?
Otte. Det fylder meget.

Aalborg

Randers

Lighed og sundhed
Navn: Charlotte Høgedal
Alder: 48 år
Hvor: Pjedsted, Fredericia Kommune
Beskæftigelse: Studerende, læser til kemiingeniør
Mit politisk ømme punkt: De handicappede
Hvad skal du ud at kæmpe for i valgkampen?
arbejdspladser og sundhed. Vi har haft nogle store arbejdspladser, som er lukket
– blandt andet skibsværfter. Og så skal jeg ud at kæmpe for en større lighed.
Hvordan vinder Socialdemokraterne valget?
Ved at fortælle åbent og ærligt, at de sidste fire år har været op ad bakke. Vi skal
fortælle om alt det, vi har gjort, og alt det gode, reformerne har ført til.
På en skala fra et til ti: Hvor meget tænker du på valg i løbet af en dag?
Lige i øjeblikket en fem-seks stykker. Det kommer tættere på.
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Fredericia
Odense

Skoler og plejehjem
Navn: Ninna Holm Palm
Alder: 35 år
Beskæftigelse: Regnskabsassistent og på tabt arbejdsfortjeneste
Hvor: Aalborg
Mit politisk ømme punkt: Børn
Hvad skal du ud at kæmpe for i valgkampen?
Jeg vil tale med vælgerne om nulvækst. Det er jo enormt vigtigt for, at dine og mine børn kan gå
i en tryg børnehave, kan gå i skole, og at der bliver taget hånd om min mormor på plejehjemmet.
Hvad er vigtigst for jer i Aalborg?
arbejdsløsheden her er højere end mange andre steder i landet. Og så har vi et kæmpe trængselsproblem, som vi skal have løst med en tredje limfjordsforbindelse.
Hvordan vinder Socialdemokraterne valget?
Vi skal være danskernes tillidsmand og fortælle om alt det, vi har forandret.
På en skala fra et til ti: Hvor meget tænker du på valg i løbet af en dag?
Fem-syv. Jeg tænker ret meget på det.

Vækst og arbejdspladser
Navn: Katrine Stevnhoved
Alder: 34
Beskæftigelse: Farmakonom
Hvor: Frederiksværk, Halsnæs Kommune
Mit politisk ømme punkt: Vækst og arbejdspladser
Hvad skal du ud at kæmpe for i valgkampen?
Vi er lidt Sjællands rådne banan. Vi skal have flere videnstunge arbejdspladser hertil.
Hvad er vigtigst for jer på Frederiksværk-kanten?
Udkantstematik. De ressourcestærke stikker af. Vi har faldende børnetal, institutioner lukker, og skoler
bliver nedlagt. Det skal vi have vendt.
Hvordan vinder Socialdemokraterne valget?
Vi skal fokusere på, hvad vi vil, og ikke på hvad de andre vil.
På en skala fra et til ti: Hvor meget tænker du på valg i løbet af en dag?
Jeg kan lugte det. Den ligger på syv-otte nu.

Halsnæs

Alle får en chance
Navn: Frank Sørensen
Alder: 47 år
Beskæftigelse: It-produktansvarlig
Hvor: Odense
Mit politisk ømme punkt: Skoler og lige adgang til sygehus
Hvad skal du ud at kæmpe for i valgkampen?
Jeg vil kæmpe for, at alle får en chance, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra.
Hvad er vigtigst for jer i Odense?
Dagpengeproblemet og mangel på arbejdspladser. Vi har haft mange industriarbejdspladser, der har været hårdt ramt de seneste år.
Hvordan vinder Socialdemokraterne valget?
Vi skal fortælle, at vi gør en forskel i danskernes hverdag. Det må ikke blive for abstrakt.
På en skala fra et til ti: Hvor meget tænker du på valg i løbet af en dag?
Syv-otte stykker. Det fylder temmelig meget i mit hoved nu.
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tema: DET DANMARK, DU KENDER

Thomas Gyldal, borgmester i
Herlev: – Nulvækst er en bombe under vores velfærd. Derfor
skal vi forklare borgerne forskellen på os, der vil investere i
fællesskaberne, og dem, der vil
have nulvækst.

BORGMESTRE PÅ
BARRIKADERNE
H.C. Østerby, Jacob Bundsgaard og Thomas Gyldal – S-borgmestre i Holstebro,
Aarhus og Herlev – engagerer sig fuldt og helt i kampen for den nære velfærd.
Konsekvenserne af nulvækst er skræmmende, men vi har en god sag, siger de.
AF DIANA EBBA Ø.B. PEDERSEN

V

i har allerede sparet meget i kommunen og skåret fedtet
fra. Nulvækst betyder nedskæringer på vores daginstitutioner, ældre, pleje og sundhed. Det vil gøre rigtig ondt.
Ordene kommer fra H.C. Østerby, som sidder for
bordenden i Holstebro Kommune og er en af de mange socialdemokratiske borgmestre, som går på barrikaderne i kampen mod
nulvækst.
to af de andre er Jacob Bundsgaard fra aarhus og Herlevs Thomas Gyldal. Ligesom H.C. Østerby lægger de vægt på at forsvare
den nære velfærd så godt som muligt.
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Foto: KL

H.C. Østerby,
Holstebro:
– Nulvækst betyder
nedskæringer.

men samtidig sidder de også med frygten for, at Lars Løkke
hælder Venstres nulvækstboller på suppen, fordi det vil have
foruroligende konsekvenser. For eksempel vil det ifølge en analyse fra arbejderbevægelsens erhvervsråd betyde tab af 38.000
arbejdspladser – fordelt med 32.000 offentlige job og 6.000 i det
private.
– Nulvækst vil altså være et ganske alvorligt angreb på kvaliteten af den velfærd, vi har. Særligt i en vækstkommune som aarhus. Der vil blive en række nedskæringer, og det vil gå hårdest
ud over handicap- og ældreområdet, forklarer Jacob Bundsgaard.
– Nulvækst vil være en bombe under vores velfærd, siger
Herlevs førstemand.

Jacob Bundsgaard,
aarhus:
– Vi har helt sikkert
potentiale for vækst.

Hvad er de største udfordringer, I sidder med?
– Vi har mistet en række produktionsarbejdspladser, blandt
andet på grund af slagterilukning. Derfor er det vigtigt, at regeringen fortsat vil skabe rammerne for vækst og arbejdspladser.
Vi har udkantsproblematikken helt inde på livet her, for vi er
naboer til de helt små udkantskommuner, som mister både
indbyggere og arbejdspladser, forklarer H.C. Østerby – mens
udfordringen i aarhus handler om, at kommunen skal levere høj
kvalitet i en presset økonomi.
– et af de områder, som presser sig på, er ældreområdet. Vi får
flere og flere ældre, men ikke flere ressourcer. Og så vil vi skabe
vækst, men det kræver, at vi får løst vores trængselsproblem,
fortæller Jacob Bundsgaard og suppleres af kollegaen fra Herlev:
– I en tid med presset økonomi er det svært at fastholde den
brede opbakning og deltagelse i kommunens tilbud. Faldende
opbakning til fællesskabet trækker både menneskelige og
økonomiske ressourcer ud. Den onde cirkel skal vi undgå, siger
Thomas Gyldal.

Foto: Thomas Sjørup

Hvilke ønsker har I for jeres kommuner?
– Vi har helt sikkert et større potentiale for vækst. Vi vil gerne
have, at der bliver sørget for vækst i Danmark på en balanceret
måde, fortæller Jacob Bundsgaard.
– at vi får skabt flere arbejdspladser og øget bosætning. Det
giver os bedre vilkår for at levere kerneydelser af en høj kvalitet
til vores børn og til de ældre, forklarer H.C. Østerby.
– at vi har både økonomisk og demokratisk råderum i kommunen, så udviklingen kan tage afsæt i dialog mellem borgere,
kommunalpolitikere og medarbejdere, understreger Thomas
Gyldal.
Hvordan vinder Socialdemokraterne valget?
– Hele ministerholdet skal ud i landet og fortælle om, hvad de
rent faktisk har gjort for danskerne. Jeg har besøgt mange virksomheder, som siger, at der ikke findes nogen regering, som har
gjort så meget for erhvervslivet og beskæftigelsen som denne
regering. Det har vi brug for at fortælle, forklarer H.C. Østerby.

Hele ministerholdet skal ud i
landet og fortælle om, hvad de
rent faktisk har gjort for danskerne
– Det er afgørende, at vi sørger for at være i dialog med borgerne. at vi taler med dem om deres hverdag og viser, at vi er
lydhøre, siger Jacob Bundsgaard.
Og så lover alle tre borgmestre, at de vil engagere sig fuldt og
helt i valgkampen, når den for alvor går i gang. De vil stemme
dørklokker, gå på gader og stræder og bistå de lokale folketingskandidater.
– Det er afgørende for vores land, om vi vinder eller ej. alternativet er skræmmende og vil være et kæmpe tilbageskridt, siger
H.C. Østerby og suppleres af Thomas Gyldals opmuntrende ord:
– Vi har en god sag …

VI PaSSeR PÅ
VELFÆRDSSAMFUNDET
Umiddelbart efter at statsministeren havde indviet 2015 med
sin nytårstale, skød Socialdemokraterne gang i den storstilede
kampagne »Det Danmark, du kender«. Og det slogan var naturligvis ikke tilfældigt valgt, siger partisekretær Lars midtiby.
– Når vi kalder kampagnen »Det Danmark, du kender«, er
det, fordi Socialdemokraterne passer på vores samfundsmodel. at vi har fri og lige adgang til sundhed, at de bredeste
skuldre bærer det tungeste læs, og at vi har et arbejdsmarked
med ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det vil vi ikke eksperimentere med eller sætte over styr, siger Lars midtiby.
Hvad er kampagnens centrale budskab?
– at vi skal passe på vores velfærdssamfund. Det er ikke kommet af sig selv, men er noget, vi har bygget op år efter år. Og
hvis Lars Løkke bliver statsminister efter valget, risikerer vi
et opgør med vores velfærdssamfund. Vi vil eksempelvis ikke
have, at det skal koste penge at gå til lægen, eller at der skal
skæres ned i velfærden.
Er kampagnen tiltænkt DF-vælgere?
– Kampagnen er tiltænkt alle, der gerne vil passe på det Danmark, vi kender. Og i modsætning til Dansk Folkeparti lover
vi ikke vælgerne at løse alle problemer. Vi vil prioritere vores
velfærd, samtidig med at vi har styr på økonomien. ellers går
det galt, og her svigter Dansk Folkeparti. Og så vil jeg også
gerne understrege, at det ikke er et parti med en historie på
20 år – de fleste år som et råbende parti på sidelinjen – der har
bygget det Danmark, jeg kender og holder af.
Dagbladet Politiken kritiserede i en leder kampagnen for at
være »bagudskuende«. Hvad siger du til det?
– Jeg synes ikke, at det har noget med fortiden at gøre at ville
passe på det Danmark, du kender. Vi har forandret mange ting
både historisk og i de seneste tre år, og vi har fortsat meget
at gøre – men helt grundlæggende holder vi fast i det, der
kendetegner Danmark, som for eksempel fri og lige adgang til
sundhed og et stærkt velfærdssamfund. Det vil vi ikke eksperimentere med, og det er det, kampagnen gør opmærksom på.
Læs mere på www.detdanmarkdukender.dk.
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Demokrati og ytringsfriheD

Vi loVgiVer ikke
PÅ følelser
Marchen i Paris fire dage efter angrebet på Charlie Hebdo var en stærk
oplevelse for justitsminister Mette Frederiksen. Men svaret til terroristerne
skal være håndfast, realistisk og balanceret.
AF PETER ANDERSEN

Paris 11. januar om formiddagen. Den
danske justitsminister, mette frederiksen, mødes med 11 kolleger i det franske
indenrigsministerium, hvor de diskuterer
mulige initiativer efter terrorangrebet på
det franske satiremagasin Charlie hebdo.
Paris 11. januar om eftermiddagen. Blå,
kold søndag, og over en million mennesker bevæger sig langsomt tre kilometer
fra Place de la république til Place de la
nation. overalt er der folk i vinduer og på
altaner, og de, der ikke er hjemme, formentlig fordi de er på gaden, har hejst det
franske flag eller sat skilte i vinduerne,

Åh nej, hvor
stort er det, hvor
alvorligt er det? Hvor
mange skal nu lade livet?
hvorpå der står »Je suis Charlie«. mange
har taget blyanter med, og igen og igen
lyder spontane klapsalver.
Det er netop en march for noget, for
demokrati og ytringsfrihed, og ikke imod
noget, franskmændene ikke vil være,
tænker mette frederiksen, som er en af
deltagerne i marchen.

Foto: Mette Frederiksen

Var det justitsministeren, der var i Paris,
eller var det Mette Frederiksen fra
Aalborg?
– Det var begge dele. På mødet med kollegerne var det først og fremmest justitsministeren. i marchen var det nok først og
fremmest mig selv. og så alligevel ikke.
Det var helle, nicolai (Thorning-schmidt
og Wammen, red.) og mig, der var af sted,
og jeg tror da, at vi alle tre havde en stor
bevidsthed om, at vi repræsenterede hele
Danmark og alle danskere i den march.
– Både helle, nicolai og jeg havde en stor bevidsthed om, at vi repræsenterede hele Danmark og alle danskere i marchen i Paris. Det var
en march for demokrati og ytringsfrihed, siger
mette frederiksen.
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SKAL MATCHE TERRORISTERNE
fire dage forinden er mette frederiksen
på arbejde i ministeriet, da nyheden om
angrebet på Charlie hebdo rammer.

– De første tanker er jo: »Åh nej, hvor
stort er det, hvor alvorligt er det?« hvor
mange skal nu lade livet, og hvad bliver
konsekvenserne for europa og vores
måde at leve på?
Men begynder du med det samme at
tænke over eventuelle lovmæssige
indgreb?
– nej, ikke i indgreb. men da jeg er landets justitsminister, går jeg i gang med
overvejelserne om at se det i en dansk
kontekst, om vi har styr på det, vi skal
have styr på. men jeg tænker ikke i konkrete nye redskaber her.
Hvor hurtigt slår højre hjernehalvdel fra
og venstre hjernehalvdel til?
– som justitsminister er det min opgave
hele tiden at være på arbejde, når sådan
noget sker. så det sker med det samme.
I holder så det møde i Paris, justits- og
indenrigsministrene, på en dag præget
af følelser. Er der ikke en fare for, at I
kommer til at gøre noget forhastet?
– nej, det kan jeg fuldstændig afvise.
min vigtigste opgave er at sikre danskerne tryghed og sikkerhed. Jeg skal
sikre, at vores myndigheder kan matche
den kriminalitet, som bliver stadig mere
grænseoverskridende, og som hele tiden
formår at finde nye veje. men det er ikke
med hovedet under armen, og det er ikke
i panik, vi træffer de beslutninger. Det

Foto: Polfoto

frankrigs indenrigsminister , Bernard Cazeneuve, takkede mette frederiksen og de andre europæiske toppolitikere for deres støtte til frankrig.

sker på et oplyst og ordentligt grundlag,
og svarene skal være realistiske.
Så du er ikke bange for at komme til at
udforme love, som ikke hjælper, i forhold
til dem I gerne vil ramme, men kommer
til at ramme alle os andre?
– nej, det er jeg ikke bange for.
LANDSFORRÆDERE
mette frederiksen har bragt den såkaldte
landsforræderparagraf i spil og bedt
straffelovrådet vurdere, om den kan
bruges til at straffe danskere, der tager til
syrien eller irak og kæmper for terrororganisationen islamisk stat.
– Vi indgår i en koalition, hvor vi hjælper
den irakiske regering med at nedkæmpe
en af de værste terrororganisationer, der
er på jorden lige nu. hvis de soldater, som
rejser ud for Danmark og sætter livet på
spil for vores og andres tryghed og sikkerhed, risikerer at blive angrebet og skudt
af andre danskere, er det da landsforræderi. Det juridiske grundlag skal være i
orden, men værdimæssigt og holdningsmæssigt er der tale om landsforræderi.
Så din definition af en landsforræder er
en dansker, der kæmper mod danskere.

– Ja. Den blev skabt efter anden Verdenskrig med en meget veldefineret fjende og
en meget simpel forståelse af begrebet
krig. nu er vi i en anden situation med
internet og mange konflikter og brændpunkter rundtomkring, og hvor danskere
qua vores aktivistiske og solidariske
udenrigspolitik kan komme til at sætte
menneskeliv på spil. så skal vi ikke acceptere, at unge danskere modarbejder
vores egne.

Min vigtigste
opgave er
at sikre danskerne
tryghed og sikkerhed
Nye tider kræver nye midler, altså. Også
selv om det kan være på bekostning af
noget af vores frihed?
– med hensyn til terrorindsatsen i øvrigt
skal der hele tiden findes den rette
balance mellem at kunne bekæmpe
mennesker, der vil bekæmpe os, uden at
undergrave vores personlige frihed eller

retssikkerhed. Det er en balance, jeg er
smerteligt bevidst om. men jeg vil også
sige, at jeg ikke mener, at vi som parti er
i nærheden af at udfordre det balancepunkt.
Du fokuserer meget på tryghed. Men når
man hele tiden trapper op, skaber man så
ikke mere frygt?
– Jeg er nødt til at forholde mig nøgternt
og realistisk til det, der sker. Vi har lige
set et grimt angreb i frankrig, og for
kort tid siden gik det ud over det jødiske
museum i Bruxelles. Der er en generel og
alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det
må ikke ske, at vi kommer til at tænke,
at det er en konflikt mellem den vestlige
verden og islam. Det må ikke hæmme os
i vores almindelige liv, men vi må ikke
være naive, og vi skal gøre, hvad vi kan
for at forebygge og bekæmpe. Det er jo
ikke kun en vestlig udfordring. Det er
også skolebørn i Pakistan, som bliver ofre
for det radikaliserede, ekstremistiske
miljø, og det er tusindvis af mennesker i
nigeria.
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ArbejdersAnge

FrIHed, LIgHed
Og FÆLLessKAb

Arbejdersangbogen har stadig en fremtid. Det forsikrede Mogens Jensen,
da den nye udgave blev præsenteret, og han selv sang for på sit eget bidrag
til den røde rytmeboks.
AF MORTEN BRUUN FOTO: THOMAS SJØRUP

som den ligger dér på bordet i LO’s
kantine, ligner den sig selv. den er rød,
rummelig og rørende – og opildnet af de
mange gode stunder i dens selskab får
man helt lyst til at kaste sig over den igen
og gå i gang med »ABC-visen« på side 10
og fortsætte til og med sidste strofe af
»Årstiderne« på side 403.
Men sådan er det jo med Arbejdersangbogen. den er ikke til pynt. den skal
bruges, og sådan har det været, siden den
kom på gaden i 1926.
det er 89 år siden. Men det betyder
ikke, at den er ved at være mæt af dage.
eller som Mogens jensen – socialdemokraternes sanglærke af en næstformand
og for 15 år siden medforfatter til Arbejderbevægelsens sangmanifest – erklærede, da 12. udgave af Arbejdersangbogen
blev præsenteret midt i januar, og han i
sin tale spurgte, om det var sidste eksemplar, han havde fået i hænderne:
– nej. den har stadig en fremtid. når vi
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synger, føler vi fællesskab – uanset om vi
synger meget eller lidt, godt eller dårligt.
jeg har været superbruger af sangbogen
i 36 år, og det er en særlig begivenhed,
hver gang der udkommer en ny udgave,
nynnede næstformanden, der også er
kendt som handels- og udviklingsminister.
TO STOLTE DIGTERE
den nye udgave er dog ekstra speciel for
Mogens jensen. Her får han nemlig sin
officielle debut som arbejderdigter med
teksten »Frihed, lighed og fællesskab«.
den har han skrevet på melodien til
»Mandalay«, og ved præsentationen i LO
greb den stolte forfatter selv mikrofonen
og sang for på denne hyldest til arbejderbevægelsens kerneværdier:
»Hvor vi tænker på at alle har værdi og
kommer med, så’r det frihed, lighed, fællesskab, vi stadig holder ved«, croonede
han og fik hele salen med som kor.

der manglede dog en enkelt røst.
Carsten bo jensen, danmarks største
nulevende arbejderdigter og i daglig tale
blot Carsten bo, skulle også have optrådt,
men han havde mistet stemmen og var
sygemeldt på dagen, som han ellers
havde set frem til. som den første forfatter og komponist nogensinde bidrager
han nemlig med et helt dusin sange i den
nye udgave. Ikke engang Oskar Hansen –
»Brødre lad våbnene lyne«, »Når jeg ser
et rødt flag smælde« og »Danmark for
folket« – kan matche det antal.
– Og det må man vel godt være en
smule stolt over, siger Carsten bo, da vi
fanger ham for at spørge ham om, hvad
der kendetegner en god arbejdersang.
– den er skrevet med respekt for arbejderbevægelsens 140 år lange historie.
Men den skal også afspejle nutiden og de
generationer, der skal synge med i dag.
»Når jeg ser et rødt flag smælde« har alt
det, der skal til. Teksten er vildt god, den

er nem at synge, og den kan stadig røre og berøre,
når vi synger den, siger Carsten bo.

180 FæLLESSANgE

DRØNFARLIG TENDENS
Fire af hans 12 sange er nye i Arbejdersangbogen
– heriblandt »Gi’ mig flaget igen«, hvor han bærer
Oskar Hansens fane videre. den er oprindeligt skrevet til 3F’s kongres i 2010 og afspejler den fornemmelse af mæthed og tomgang, som »fladskærm og
friværdi« har ført med sig.
»Gi’ mig flaget igen, noget at håbe på, gi’ mig flaget igen, nye mål at nå«, lyder det gjaldende opråb i
omkvædet:
– I den sang prøver jeg at fange den egoisme, der
har bredt sig. den tendens er drønfarlig. Vi er nødt til
at engagere os. sammenhold og solidaritet kommer
ikke af sig selv, siger Carsten bo.
du kan høre ham synge sangen
på Youtube.com

den 12. udgave af Arbejdersangbogen er udgivet af AOF og indeholder 180 sange. der er taget afsked med 36 sange, men til gengæld
er der blevet plads til 45 nye – heriblandt numre fra Michael Falch og
nanna, og så er Arne Würglers »røde Wilfred« også kommet med i
det gode selskab.
– Hver enkelt sang skal bidrage til at udbrede arbejderbevægelsens
syn på det enkelte menneske og fællesskabet. Og så skal de naturligvis også virke som fællessange for at komme med i bogen, forklarede
erik juul Andersen ved præsentationen i LO-huset, hvor blandt andre
KaditterKadat, Leif Monnerup og eva juul Andersen optrådte.

Mogens jensen skrev »Frihed,
lighed og fællesskab« på Folkemødet på bornholm i 2013, da
han og Venstres søren Pind dystede på kampsange. siden har
han tilegnet Poul nyrup rasmussen sangen, og nu er den
med i Arbejdersangbogen.

På den allerførste fane – I en fjern og svunden tid
Havde mænd og kvinder skrevet ord, der førte dem til strid
Det var ord som frihed, lighed – og det sidste: fællesskab
Er det ord, som stadig gælder? Kan vi bruge dem i dag?
Ja – selvfølgelig ka’ vi det! Det er det, som der skal til
Hvis vi fortsat vil ha’ Danmark – Hvor der’ plads til dem, der vil
Hvor vi tænker på at alle har værdi og kommer med
Så’r det frihed, lighed, fællesskab, vi stadig holder ved
(MOgens jensen)
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INTEGRATION

Foto: Thomas Sjørup og Andreas Szlavik

Foto: Thomas Sjørup og Andreas Szlavik

Fisnike Kadriu er
glad for sit job i Bilka i Ishøj: – Arbejdet
har hjulpet mig til
at lære dansk, siger
hun.

ARBEJDE
RIMER PÅ
INTEGRATION
– Mit job har hjulpet mig til at lære dansk,
siger Fisnike Kadriu, der fik et kram, da
statsministeren besøgte Bilka i Ishøj – en
arbejdsplads, der som en del af Dansk
Supermarked gør en særlig stor indsats for
at få nydanskere i beskæftigelse.
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AF BIRGITTE BARTHOLDY

D

et er meget vigtigt at have et
arbejde …
Ordene kommer fra Fisnike
Kadriu, der er albaner fra
Makedonien og er så heldig –
og ihærdig – at hun stort set altid har haft
job, siden hun kom til Danmark i 1988.
Hun har været rengøringsassistent, pædagogmedhjælper og kantineassistent,
og i dag arbejder hun i slagterafdelingen i
Bilka i Ishøj.
Her var hun på job den dag lige efter
nytår, hvor Helle Thorning-Schmidt
besøgte supermarkedet for at tale med
nogle af de nydanskere, der ligesom
56-årige Fisnike Kadriu har brugt arbejdsmarkedet som nøglen til at blive en del af
det danske samfund. Nøjagtig den model,
statsministeren netop havde præsenteret
i sin nytårstale som vejen frem i integrationspolitikken.
– Og det var dejligt at opleve og møde
statsministeren. Hun var virkelig sød,
siger Fisnike Kadriu, der ikke bare talte
med Helle Thorning-Schmidt, men også
fik et stort og hjerteligt kram.
SPROGET ER VIGTIGT
Fisnike Kadriu er 56 år og har arbejdet
i Bilka i otte år. Hendes begejstring for
jobbet skyldes ikke kun, at arbejdet giver
en god økonomi, som »gør det nemmere
at leve«.
– Det er også godt for livskvaliteten
og ens helbred. Det er ikke godt at være
hjemme hele tiden. På arbejde møder jeg
nye mennesker og lærer noget nyt hver
dag. Ikke kun om Danmark, men i det
hele taget. Mit arbejde har også hjulpet
mig til at lære dansk, og det er også meget vigtigt at kunne sproget, siger Fisnike
Kadriu.
Da hun kom til Danmark for 27 år siden,
havde hendes mand allerede boet her i
næsten 20 år. Og i begyndelsen kunne
hun slet ikke klare sig uden hans støtte:
– I den første tid i Danmark, hvor jeg
ikke kunne dansk, skulle jeg have min
mand med, hver gang jeg skulle op på
kommunen, til lægen og ud at handle.
Jeg var utroligt afhængig af ham, husker
Fisnike Kadriu.
MANGFOLDIG SELVFØLGE
Det er ikke tilfældigt, at 33 procent af
medarbejderne i Bilka i Ishøj har en anden
etnisk baggrund end dansk. Koncernen

bag varehuset, Dansk Supermarked,
som også ejer Netto og Føtex, har nemlig
arbejdet målbevidst med integration i
flere år.
– Ét er, at indvandrere og flygtninge får
tre års sprogundervisning, når de kommer
til landet. Men hvis ikke de bliver tvunget
til at skulle tale sproget bagefter, får de
aldrig den nødvendige træning. I Dansk
Supermarked har vi en politik om, at vi
som udgangspunkt taler dansk sammen
hele tiden, også når der holdes pause, siger HR-partner Annette Vittrup – en af de
tre medarbejdere i HR-afdelingen, der har
til opgave at understøtte mangfoldigheden i butikkerne.
– For mig er det
blevet så selvfølgeligt, at jeg ikke
tænkte over det, da
jeg placerede en serber, en kroat og en
bosnier i praktikforløb i samme afdeling. Jeg overvejede slet
ikke konflikterne mellem disse folkeslag.
Heldigvis viste det sig ikke at være et problem. Faktisk har vi aldrig oplevet problemer, som bunder i sammensætningen af
forskellige kulturer. Jeg tror, det er, fordi
man på en arbejdsplads koncentrerer sig
om at løse opgaverne sammen. Så bliver
det, man har med i rygsækken, mindre
vigtigt, siger Annette Vittrup.
Samtidig gør butikkerne dog også
meget for at rumme medarbejdernes
kulturer og religioner.
– Vi har designet et tørklæde til de
kvinder, der gerne vil bruge det. Nogle
steder er der også bederum og flere
forskellige madvarianter ved personalesammenkomsterne. Vi gør også meget ud

af at fortælle, at man sagtens kan deltage
i en fest uden at drikke. Den slags kører
bare pr. automatik efterhånden, fortæller
HR-partneren.
AFSPEJLER VORES KUNDER
Alene i Bilka-regi arbejder for tiden 45
praktikanter med anden etnisk baggrund,
det er cirka en tredjedel af alle praktikanter. Annette Vittrup beskriver koncernens
indsats som en win-win-situation.
– Der er jo også en stor mangfoldighed
blandt vores kunder, og det kan have
en stor betydning, at de kan se sig selv
afspejlet i vores
personalesammensætning. Vi har
eksempler på, at
butikker er blevet
meget mindre
udsat for hærværk
og butikstyverier,
da vi begyndte at
ansætte folk fra
lokalsamfundet. Men vi integrerer naturligvis ikke kun for at undgå ballade, det
er også for at give vores kunder en anden
oplevelse i butikkerne. Der, hvor vi har
mange nydanskere ansat, laver vi for eksempel en oversigt over de sprog, vi råder
over, og har på den måde en masse gratis
tolke gående. Der er mange af den slags
sidegevinster, siger Annette Vittrup.
I Ishøj roser Fisnike Kadriu også sin
arbejdsplads for at være god til at skabe
et godt klima for medarbejderne, uanset
hvor de kommer fra i verden.
– For at få et sundt træ med friske frugter må man pleje rødderne. Det har Bilka
forstået, siger hun.

For at få et sundt
træ med friske
frugter må man pleje
rødderne. Det har Bilka
forstået

I nytårStAlen omtAlte StAtSmInISteren
FlygtnInge og IndvAndrere på kontAnthjælp og vArSlede blAndt Andet:
Flygtninge og indvandrere skal arbejde mere for ydelsen.
Så mange som muligt skal sideløbende med undervisningen i dansk i gang på
en arbejdsplads, hvor de kommer ud blandt danske kollegaer og kommer i gang
med at bruge sproget. Eller de skal sættes i gang med andre samfundsopgaver.
Målet er at få flere indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet og motivere dem til at få et rigtigt job, så de ikke sidder passivt på kontanthjælp i årevis.
De nye flygtninge skal arbejde, uanset hvor lang tid de skal være i Danmark.
Flygtninge og indvandrere, der har været her i mange år og stadig er på kontanthjælp, skal have en ny chance.
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På landsmødet gik DSU’erne i gang med
at forberede valgkampen. Nu vil de bruge
alle vågne øjeblikke på at få de unge til at
stemme på Socialdemokraterne.
Foto: Julie Anine Noesgaard

15 GODE ARGUMENTER

VI ER DET BEDSTE
VÆRN MOD KRISEN
Regeringen har knoklet for at give de unge
en mere tryg fremtid. det budskab vil dSU
sprede i hele valgåret.
AF MAJ JENSEN CHRISTENSEN,
NæSTFoRMANd, dSU

I år skal vi til valg. Og i Danmarks
Socialdemokratiske Ungdom (DSU) er
forberedelserne i fuld gang. Det er der
tydeligvis brug for: Kun 11,5 procent af de
18-24-årige agter at stemme socialdemokratisk. Samtidig strømmer de unge til de
borgerlige partier som aldrig før.
Den nuværende regering har ellers stort
set ikke foretaget sig andet end at gennemføre den ene reform efter den anden
med betydning for rigtig mange unges
hverdag. Tænk bare på reformerne af erhvervsskolerne, folkeskolen og kontanthjælpssystemet. De sikrer større kvalitet
og mere prestige på erhvervsskolerne,
gavner alle i folkeskolen med anderledes
undervisning og lektiehjælp og sikrer, at
unge, der kan, kommer i uddannelse eller
jobrotation i stedet for at være på passiv
forsørgelse.
Med andre ord: I mere end tre år har
Socialdemokraterne knoklet for at skabe
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en mere tryg fremtid for vores ungdomsgeneration på ruinerne af ti års borgerligt
styre og flere kriser.
FæLLESSKABET BæRER BAGAGEN
Frem mod valget vil vi i DSU gøre alt, hvad
vi kan, for at fortælle andre unge, at det
bedste værn mod verdens kriser er et
trygt, lige og retfærdigt Danmark.
Uanset hvor besnærende de borgerliges
fortælling om ubegrænset frihed og lavest
mulig skat kan lyde, så kan det aldrig være
et værn mod kriser eller en vej til frihed.
Friheden kommer ikke ved at blive ladt i
stikken og overladt til sig selv. Friheden
kommer gennem det stærke fællesskab,
der hjælper dig med at bære din bagage,
når den bliver lidt for tung for dig alene.
Indtil valget kommer, vil vi bruge hvert
vågent øjeblik på at sige til vores jævnaldrende: »Vi kan forsvare vores fælles
velfærd og beskytte Danmark mod nye
kriser, men det kræver, at du træffer det
rigtige valg og lader Socialdemokraterne
fortsætte arbejdet«.

Derfor er Socialdemokraterne det bedste valg (også for de unge):
UDDANNELSE
1. Bedre erhvervsuddannelser og mere
prestige om uddannelserne
2. En ny linje, der forbinder det gymnasiale og det erhvervsfaglige – eux
3. Reform af folkeskolen, så alle kommer med – gennem bevægelse, anderledes undervisning og lektiecaféer
4. Bedre gymnasier med enklere linjer,
så det bliver nemmere at læse videre.
TRANSPORT
1. Hurtigere tog i hele landet
2. Bedre og hurtigere regionale togforbindelser
3. Billigere kollektiv trafik uden for
myldretiden
4. Nyt ungdomskort, der dækker mere
og giver bedre rabatter.
BOLIG
1. Boliger i byerne skal være til at betale for alle – derfor ændres loven
2. Lejeloven er gjort enklere til gavn for
850.000 lejere i hele landet
3. Ungdomsboliger til særligt udsatte
unge, så de ikke overlades til sig selv
4. Massiv investering i almene boliger.
BEKÆMPELSE AF FATTIGDOM
1. Fattigdomsydelserne er afskaffet –
ingen børn skal vokse op i fattigdom
2. Færre familier lever i fattigdom
3. Der er indført en fattigdomsgrænse
– så vi kan tale om problemet og
gøre noget ved det.

S&D

Gruppen for Det Progressive Forbund af

NYT FRA EU

Socialdemokrater
i Europa-Parlamentet

Først blev der
stille, folk var
chokerede. Hvad var
det dog, der skete?

EN DEL AF
NOGET STØRRE
Efter angrebet på Charlie Hebdo stod Europa sammen med
Frankrig. Det er ikke hverdagskost, men her handlede det
også om et forsvar for vores grundlæggende værdier.
AF CHRISTEL SCHALDEMOSE, MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET (S)

Jeg er dansker, og jeg er socialdemokrat, og så er jeg
tilhænger af det europæiske samarbejde.
Men følelsen af at være en del af noget større end
det at være dansk kom til mig 7. januar.
Den dag blev det satiriske franske ugeblad Charlie
Hebdo angrebet. Jeg var i Europa-Parlamentet i Bruxelles. Først blev der stille, folk var chokerede. Hvad
var det dog, der skete?
I løbet af dagen og aftenen begyndte det at
cirkulere med mails, støtteerklæringer og
kondolenceskrivelser. Fulgt af et behov for at
stå sammen. At gøre noget sammen.
Ansatte og medlemmer mødtes
spontant. Og dagen efter angrebet
blev der holdt det første minuts
stilhed for ofrene.
Overalt i Europa fulgte vi alle
nyhederne tæt i dagene efter.
Blev gerningsmændene fanget,
hvem var de, var der flere? Kunne
det ske hos os?
KØBTE 1.000 EKSEMPLARER
Europa stod sammen med franskmændene. Det er ellers ikke hverdagskost.
Stats- og regeringslederne fra EU
gik arm i arm i Paris. Vi fulgte op
i Europa-Parlamentet ugen efter
angrebet med endnu et minuts
stilhed under vores plenarsession i
Strasbourg.
De fleste medlemmer og ansatte bar badges med sloganet »Je
suis Charlie«. Og debatten om

konsekvenserne af angrebet gik i gang. Med støtteerklæringer til ytringsfriheden og med drøftelser
af, hvad vi kan gøre for at beskytte det åbne, frie og
demokratiske samfund, vi har i Europa, mod ekstremister, der ikke tøver med at gribe til våben.
I den socialdemokratiske gruppe valgte vi at købe
1.000 eksemplarer af magasinet Charlie Hebdo. Og
i de dage følte jeg mig virkelig som en del af noget
større. Vi deler jo værdier med hinanden om retten til
at ytre sig, om retten til at tro, på hvad og hvem man
vil. Mon ikke de fleste følte et slægtskab eller broderskab med franskmændene i de dage? Jeg gjorde.
Det var en påmindelse selv for mig, der færdes i det
europæiske til hverdag.
NU STÅR VI SAMMEN
Da jeg hentede mine eksemplarer af bladet, stødte
jeg ind i en tysk kristendemokratisk kollega. Han var
ikke begejstret for tegningerne og ville hverken have
eller røre bladet. Overhovedet. Men han bakkede
op og syntes, det var rigtig fint, at jeg ville give et
eksemplar til min søns skole, så de kunne få syn for
og diskutere sagen.
Sådan skal det være. Ytringsfriheden er grundlæggende i demokratiske samfund. Også retten til
at sige, at man ikke bryder sig om at se og læse i
Charlie Hebdo.
Nu håber jeg, at vi kan bruge denne kollektive
påmindelse om, at vi har en række grundlæggende
værdier fælles i EU, til at bekæmpe de udemokratiske kræfter, der vil ødelægge vores samfund. Og til
at opbygge et mere velfungerende fællesskab, så det
ikke kun er så alvorlige begivenheder som angrebet i
Paris, der kan få os europæere til at stå sammen.
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Den tyske mindsteløn er 64 kroner i
timen. Det er ikke meget, men dog en
fin foranstaltning, fordi fagforeningerne i visse brancher, for eksempel
slagterierhvervet, er blevet for svage.

PAS NU PÅ DEN
DANSKE MODEL

Mindsteløn fastsat ved lov er bedre end ingenting i lande med
svage fagforeninger – men i Danmark skal vi sige »nej tak«.
AF OLE CHRISTENSEN, MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET (S)

Den seneste tid har der været debat om, hvorvidt man i Danmark og i resten af Europa bør indføre en lovbestemt mindsteløn. En måling viste for nylig, at et flertal af de danske lønmodtagere ønsker, at Folketinget skal gøre alvor af den idé.
En mindsteløn ses af nogen som et værn mod social dumping.
Det er der isoleret set noget sandt i, men en lovfastsat mindsteløn risikerer at undergrave den danske arbejdsmarkedsmodel,
og det vil i sidste ende skabe værre arbejdsforhold i Danmark.
DANMARK ER IKKE TYSKLAND
Lovfastsatte mindstelønninger bliver alt for ofte fremstillet som
en vupti-løsning på de problemer, vi oplever i Danmark. Det er
helt rigtigt, at tiltaget sikrer en minimumsstandard på arbejdsmarkedet, og en lovfastsat mindsteløn er langt bedre end et
fuldstændig ureguleret arbejdsmarked.
Eksempelvis er en mindsteløn i et land som Tyskland en
fin foranstaltning, fordi fagforeningerne i visse brancher, for
eksempel slagterierhvervet, er blevet for svage. Den tyske mindsteløn er på 64 kroner i timen. Det er ikke meget, om end bedre
end ingenting.
Men Danmark er ikke Tyskland, og herhjemme vil et skridt i
retning mod mindsteløn være et skridt mod dårligere forhold på
arbejdsmarkedet. Vores lønninger fastsættes gennem overenskomster forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter, som har
sanktionsmuligheder i form af strejker, blokader og lockout.
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Derved sikres et lønniveau, som alle parter er tilfredse med. Det
er for arbejdstagerne lig med en løn, som man kan leve af.
MINDSTELØNNEN ER LILLE
I et land som Tyskland sikrer mindstelønnen ikke ordentlige og
anstændige forhold på arbejdsmarkedet, og faktisk findes den
højeste lovfastsatte mindsteløn i det stenrige Luxembourg. Den
udgør 82 kroner i timen.
Samtidig skal man ikke glemme, at det ligesom for overenskomster er muligt at snyde sig uden om mindstelønninger. Det
kan blandt andet gøres ved at give en for lav timeløn eller simpelthen udbetale løn for færre timer, end man reelt har arbejdet.
Hvis der indføres en mindsteløn i Danmark, vil der for det første være tale om et principielt brud med den danske model. For
det andet risikerer vi, at mange arbejdsgivere vil opfatte mindstelønnen som et acceptabelt niveau. Sidst, men ikke mindst, er
der en risiko for, at mange danskere i perioder vil se deres løn
blive fastsat af politikere som Venstres Claus Hjort Frederiksen,
der efter eget udsagn vil have tyske lønninger i Danmark.
En mindsteløn kan være en god ide i lande, hvor der ikke er
værn mod løndumping. I Danmark bliver det et stort »nej tak«.
Vi har den danske model, og den skal vi værne om, da den sikrer
lønninger, som arbejdsgiver og arbejdstager begge kan leve
med.

NYT FRA EU

OPGØR MED
BLÅ SPAREPOLITIK
AF JEPPE KOFOD, MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET (S, GRUPPEFORMAND)

For efterhånden en del år siden blev Tyskland kaldt for Europas
syge mand. Det skyldtes, som det er mange bekendt, Tysklands
betragtelige økonomiske kvaler oven på genforeningen. Men
efter finanskrisen kan man nok tillade sig at kalde hele Europa
for en syg mand. Tager man Europas økonomi som et samlet
billede, ser det i hvert fald ganske sløjt ud.
Siden finanskrisens start har det borgerlige flertal derfor
stopfodret patient Europa med sin blå økonomi- og finanspolitik. År efter år med nedskæringer, besparelser og påholdenhed,
som skulle sikre, at Europa kom tilbage i topform.
Tallene taler dog for sig selv; 25 millioner europæere er
arbejdsløse, den generelle ungdomsarbejdsløshed ligger over
20 procent, og 7,5 millioner unge er hverken i job eller under
uddannelse.

desværre, kun alt for ret i at udstikke – for nu har deflationen
ramt eurozonen.
Ansvarlig økonomisk politik er selvfølgelig en afgørende
forudsætning for et rigt og socialt sammenhængende samfund.
Derfor forstår vi socialdemokrater, at der også skal investeres i
væksten og i arbejdspladser. Det er den grundlæggende forskel
på blå og rød politik i hele Europa.
De borgerlige taler kun om besparelser i bunden og skattelettelser i toppen. Vi vil derimod investere i vores samfund, i vores
infrastruktur og i vores velfærd. Det er det valg, Europa står over
for; blå spareplaner eller røde vækstinvesteringer. I Europa-Parlamentet kæmper jeg klart for den sidste valgmulighed.

HAR GIVET POTE I DANMARK
Der er selvfølgelig enkelte velgørende undtagelser. Som for eksempel Danmark. Vi har formået at holde en stram og ansvarlig
økonomisk politik, der har fastholdt tilliden til vores nationaløkonomi, samtidig med at vi har investeret i både vores velfærd
og vores infrastruktur.
Den balancegang har givet pote. I Danmark er det lykkedes at
skabe mere end 40.000 nye job, mens arbejdsløsheden fortsat er
massiv i en lang række europæiske lande. Og hvad er så læren
af dette? Jo, målrettede investeringer giver job, mens nulvækst
og nedskæringer uden vækstfokus giver økonomisk stagnation.
Det er et godt forbillede for det blå Europa.
Men nu lysner det. Det er, langt om længe, gået op for
det borgerlige flertal i Europa, at den benhårde og ensidige
nedskæringspolitik ikke virker. Vi kan ikke spare os til vækst i
Europa. Offentlig nulvækst vil kun føre til fyringer og velfærdsforringelser.
Først kom kommissionsformand Juncker, som jeg bestemt
ikke er nogen stor tilhænger af, med sin investeringsplan, som
skal pumpe 315 milliarder euro ud i den europæiske økonomi.
Den Europæiske Centralbank fulgte så efter med en plan for
opkøb af obligationer, som vil bidrage med yderligere svimlende
8.500 milliarder kroner.
Det er noget, som vi europæiske socialdemokrater længe har
efterlyst. Senest da jeg sammen med min gode svenske kollega
Olle Ludvigsson, i et fælles indlæg bragt i både Danmark og
Sverige, advarede imod, at den alt for stramme borgerlige kurs
risikerede at sende Europa mod deflation. Den advarsel fik vi,
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Fluebenet:
MILjøPOLITIK

FRA ALGESUPPE
TIL BADESøER

Med Naturplan Danmark får danskerne renere vand og smukkere natur.
Blandt andet vil man kunne bade i Birkerød Sø.
AF KRISTIAN BANG LARSEN

Om nogle år vil man måske kunne se
børnene bade i Birkerød Sø på de varme
sommerdage, mens lystfiskerne trækker
gedder og aborrer op af vandet.
Sådan er det ikke i dag. Særligt om
sommeren er vandet i den lille sø, der ligger i Rudersdal Kommune i Nordsjælland,
grumset og fyldt med alger. Der er ingen
bundplanter, og fiskebestanden består
mest af små skidtfisk som skalle og brasen, mens de større rovfisk har svært ved
at jage i det beskidte, uklare vand.

FRA VALGLØFTE
TIL VIRKELIGHED
Naturplan Danmark. Første
langsigtede plan for Danmarks
natur. Blandt andet 6,6 milliarder kroner til renere vand og
bedre og rigere natur.
Ren luft til danskerne. 149 millioner kroner over tre år til at
bekæmpe luftforurening fra
busser, skibe og brændeovne.
Forsøgsordning for kyst- og
naturturisme.
Udvikling af grønt nationalregnskab for 2015.
Kortere sagsbehandlingstider
for husdyrsager.
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– Birkerød Sø er i økologisk dårlig
stand. Vandet er uklart, og der er et
dårligt økologisk kredsløb, fortæller Ivan
Karottki, biolog ved Naturstyrelsen.
Derfor skal søen nu restaureres som en
del af regeringens ambitiøse Naturplan
Danmark, der i december blev udmøntet i konkrete vand- og naturplaner for
6,6 milliarder kroner. De skal skabe en
bedre og rigere natur fra Skagens Gren til
Dyrehaven ved København og give renere
vand i åer, ved kyster og i søer som Lyng
Sø i Silkeborg, Teglgård Sø i Hillerød og
altså Birkerød Sø. Gerne så rent, at man
vil kunne bade i søerne, hvor tilstanden i
dag er så dårlig i flere af dem, at algesuppen kan give hudeksem og gøre hunde,
der drikker af vandet, syge.
– Når vandplanerne er implementeret,
vil der være søer, der bliver så rene, at
vi kan bade i dem, og vi vil ikke længere
sende urenset spildevand ud i en lang
række af vores vandløb. Vi får en rigere
natur til glæde for alle de danskere, der
kan lide at komme ud i naturen, og for
den næste generation, siger miljøminister
Kirsten Brosbøl.
NATUR UDEN SPILDEVAND
Natur- og vandindsatsen består blandt
andet af 252 nye lokale naturplaner, der
dækker nogle af Danmarks største og
smukkeste naturområder som for eksempel Silkeborgskovene, Mols Bjerge og
Svanninge Bakker. Planerne skal sikre, at

den unikke danske natur bliver bibeholdt
og beskyttet.
– Det betyder, at naturen i hele Danmark får det bedre. Det er måske ikke
noget, man tænker over i det daglige,
men naturen er under pres, siger Kirsten
Brosbøl.

Vi får en rigere
natur til glæde
for alle de danskere,
der kan lide at
komme ud i naturen
Derudover omfatter indsatsen også en
række nye vandområdeplaner udviklet
i samarbejde med kommuner og lokale
vandråd med repræsentanter fra både
landbrug og de grønne organisationer.
Planerne har blandt andet fokus på at
fortsætte den store opgave med at rense
spildevand.
– Med vandplanerne vil der for første
gang i 30 år være områder i Danmark,
hvor vi ikke længere behøver at gøre
en indsats i forhold til spildevand og
kvælstofudledning. Det er historisk og
skyldes, at vi igennem årene har været

Regeringen og
miljøminister Kirsten
Brosbøl har investeret
mere end en »tudse«
i miljøet. Senest er
der således afsat
6,6 milliarder til
Naturplan Danmark.

Foto: Naturstyrelsen

konsekvente og målrettede på at nedbringe kvælstofudledningen, siger en stolt
miljøminister.
EN SØ FOR MENNESKER OG DYR
I Birkerød Sø hænger den dårlige tilstand
netop sammen med, at der tidligere har
været udledt spildevand.
– Der er derfor meget fosfor i søen,
hvilket skyldes fortidens synder. Søen har
fået tilført for meget spildevand i gamle
dage, fortæller biolog Ivan Karottki.
Der ligger derfor stadig en del fosfor i
søen – og når en sø har for meget fosfor,
øger det produktionen af alger, og vandet
bliver uklart. Det skygger for undervandsplanterne, der skal have lys for at

overleve, og giver dårlige betingelser for
rovfisk som store aborrer og gedder. I
stedet bliver søen domineret af såkaldte
skidtfisk, der spiser de smådyr, der ellers
skulle begrænse algerne ved at spise
dem. Det bliver en økologisk dårlig cirkel,
og skal den brydes, er det fosforen og
skidtfiskene, der skal gøres noget ved.
– Det, der formodentlig skal ske i Birkerød Sø, er, at fosforen, der ødelægger den
biologiske balance, skal uskadeliggøres
med et bindingsprodukt. En anden metode, man kan forestille sig at bruge, er
at genoprette balancen ved opfiskning af
skidtfisk. Man kan eventuelt også sætte
rovfisk ud, forklarer Ivan Karottki, der dog
understreger, at de konkrete restaure-

ringstiltag skal vurderes grundigt, inden
man endeligt lægger sig fast på indsatsen.
Restaureringen vil give en renere sø
med et mere varieret dyre- og planteliv
og en biologisk bedre tilstand. Det bliver
også en sø, der er rarere for mennesker at
bruge.
– Det primære formål med restaurering
af søen er, at den skal leve op til vandområdeplanens mål om økologisk god
tilstand, men der er også en stor rekreativ
gevinst i, at søen bliver ren og lækker.
Den bliver egnet til at bade i, og du vil få
nogle andre og bedre fisk at fange, siger
Ivan Karottki.
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Vi plejer at prale med, at dansk landbrug er et af verdens
mest effektive og bæredygtige. Men vores 2,7 millioner
hektar landbrugsjord kan trods alt ikke brødføde hele
verdens befolkning. Til gengæld kan vores teknologi og
viden gøre resten af verdens landbrug langt mere
effektivt. Og Afrika har adskillige hundreder millioner
hektar uopdyrket landbrugsjord. Det er da en begyndelse.

Vi kan ikke redde verden.
Men vi kender nogen, der kan.

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, agroog fødevareindustrien i Danmark.

Kvindernes stemmeret

Foto: Allan Køhler-Andersen

BANG

– sÅ er JUBeLÅret
sKUdt i GAnG
100-året for kvindernes stemmeret skal markeres
i hele landet – Ligestillingsudvalget er klar med
flere aktiviteter og tilbud til blandt andet kredsene.
AF Morten Bruun

det var ikke noget helt almindeligt maleri,
som blev afsløret på Christiansborg 12.
januar. det var nemlig et portræt af nina
Bang, der kom op at hænge i samtaleværelset.
Hun blev ikke alene danmarks første
kvindelige minister, da Thorvald stauning
udnævnte hende til undervisningsminister i 1924. Hun blev også verdens første
kvindelige minister i en parlamentarisk
regering – og det var derfor helt logisk, at
afsløringen af portrættet blev startskuddet på et 2015, der i den grad kommer til
at stå i kvindernes og ligestillingens tegn.
5. juni er det hundrede år siden, grundloven blev ændret og sikrede kvinderne
– og mænd fra tyendets rækker – stemmeret.
den begivenhed bliver markeret det
meste af året, og socialdemokraternes
ligestillingsudvalg involverer sig natur-

ligvis i festlighederne og gør sit til, at alle
hjørner af landet kommer til at tale om
ligestilling.
– vi håber blandt andet at kunne
mønstre så mange socialdemokrater –
både mænd og kvinder – som overhovedet muligt i det grundlovsoptog, dansk
Kvindesamfund arrangerer i København
5. juni. Anført af 200 kvinder i hvide kjoler
skal vi gå fra Kastellet til Christiansborg
– det bliver nærmest en kopi af optoget i
1915, siger Gunvor Wibroe, formand for
Udvalget for Køn og Ligestilling.
oPKALD VeJe eFter KVInDer
Udvalget vil gøre en ekstra indsats for at
promovere partiets årlige kvindekonference, som finder sted i Aarhus 21.-23.
august. Udvalget markerer også 100-året
på Folkemødet på Bornholm midt i juni,
ligesom der udarbejdes et færdigt oplæg
på PowerPoint, som alle kredse kan rekvirere til egne arrangementer. derudover

nina Bang kom i rigsdagen i 1918 – tre år efter at kvinderne havde fået stemmeret. Her afslører Folketingets
formand og undervisningsminister Christine Antorini
portrættet af danmarks første kvindelige minister –
malet af mikael melbye – på Christiansborg.

vil udvalget løbende bistå partiets kvindelige folketingskandidater med at sætte
fokus på spørgsmål om ligestilling.
– vi tilbyder også et idekatalog, som
især er målrettet vores medlemmer
i byråd og regioner. vi opfordrer dem
blandt andet til at minde deres kommuner og regioner om, at køn og ligestilling
skal tænkes ind i alle forvaltninger – og
at resultaterne skal fremgå i de lokale
ligestillingsredegørelser til efteråret, siger
udvalgets næstformand, margot torp, og
tilføjer:
– idekataloget rummer også en opfordring til at komme med forslag til, at nye
pladser og gader opkaldes efter lokale
kvindelige forbilleder. der er for få af
dem, der bliver hædret med deres eget
vejnavn.
Ligestillingsudvalgets aktiviteter i
forbindelse med 100-året kan følges på
udvalgets Facebook-side, der hedder
»tagligestilling«. derudover er der en lang
række hjemmesider, der følger jubilæet.
eksempelvis www.100aaret.dk og www.
kvinfo.dk/2015. Og i maj-nummeret af
Socialdemokraten bliver begivenheden
naturligvis også markeret.
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kultur

Feminisme, ligestilling, fart og
tempo. Det er ingredienserne i
Sanne Søndergaards show, som i
løbet af året skal på turné rundt i
landet. Ligestillingsordfører Rasmus
Horn Langhoff er vild med showet.

LIGESTILLING
STARTER I BØRNEHAVEN
Kvinders valgret lagde for 100 år siden den første sten til formel ligestilling. Men
for den 34-årige standupkomiker Sanne Søndergaard har vi ikke reel ligestilling.
Hun mener, kønskampen skal føres i børnehøjde.
AF MICHAEL HOLBEK

»Hvad skal I med kvindernes kampdag? I har jo allerede vundet!«
Sanne Søndergaard fyrer i sit nye show »Kvinde?« bemærkningen af med påtaget mandlig bøvethed. For i hendes optik er
kampen for ligeværdig behandling af kvinder langtfra slut.
Hun debatterer ihærdigt feminisme og ligestilling i sine standupshows, på sin blog og de sociale medier, og på kampdagen 8.
marts udsender hun bogen »Solo – med mit køn på slæb«.
– Mange tror, kampen for lighed sluttede for 100 år siden, da
kvinder fik valgret. Der er grund til at fejre 100-året, for det var
første gang, kvinder blev set som ligeværdige mennesker. Loven
var vigtig for den formelle ligestilling, og siden er kommet andre
nødvendige tiltag – ligelønsloven i 70’erne for eksempel. Men vi
har stadig ikke reel ligestilling, siger Sanne Søndergaard.
For hende handler det om oplysning og bevidsthed – helt ned i
børnehøjde.
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– Jeg tror ikke på, at vi kommer videre i ligestillingen, før vi får
nedbrudt de fastlåste forestillinger om, hvordan kønnene skal
være. Hele diskussionen om den feminiserede folkeskole er et
godt eksempel på, hvor tidligt det starter, siger hun.
PIGERNE FØLER SIG FORKERTE
Sanne Søndergaard går imod opfattelsen af, at drenge ikke fungerer på lige vilkår med piger, fordi drenge ikke kan sidde stille.
– Man ser bort fra det faktum, at drenge har kunnet fungere
på de vilkår til alle tider. Og man gør drengene en bjørnetjeneste
ved at betegne dem som umuliusser, for man stiller ingen krav
til dem. Alle børn skal opdrages, alle skal lære at sidde stille, ellers kan man ikke klare sig.
– Men det er også noget forbandet svineri over for pigerne.
For samtidig siger man jo til pigerne: I passer bedre ind i det her

KULTUR

Man gør drengene
en bjørnetjeneste
ved at betegne dem som
umuliusser
Sanne Søndergaard, »Kvinde?«
Frederiksbergscenen

Anmeldt af Rasmus Horn Langhoff,
ligestillingsordfører, S

Foto: Ida Wang

system, og det er den eneste grund til, at I klarer jer. Med det resultat
at pigerne ikke føler, at de er gode nok. De føler ikke, at de har fortjent
deres succeser. Hvis de får et 12-tal, er det ikke, fordi de har arbejdet
hårdt, men kun fordi de går i den feminiserede folkeskole. Pigerne kan
ikke vinde på det punkt, for ligegyldigt hvad er det dem, der er forkerte.
Sanne Søndergaard mener, at det fører til forskelsbehandling »hele
vejen op«. Til det kønsopdelte arbejdsmarked, der bygger på, at børn får
at vide, at piger er omsorgsfulde, og drenge er tekniske.
– For eksempel er it et ekstremt mandeområde i Danmark, men i
mange af de tidligere østbloklande er it et kvindefag. Det betyder, at it
ikke fra naturens hånd kun har tiltrækning på mænd, siger hun.
SPILD AF TALENT
For Sanne Søndergaard starter ligestillingen i børnehaven.
– Man siger, at piger er mere verbale end drenge. I Sverige har man
eksempelvis filmet, hvordan pædagogerne taler til børn i børnehaver,
og det viser sig, at pædagogerne taler væsentligt mere med pigerne
end med drengene. Så er det klart, at piger bliver mere verbale, men det
kommer af nogle forudbestemte opfattelser af køn. Hvis man mener, at
piger er mere verbale, ender man med at tale mere med pigerne.
Så hvad bør man gøre?
– Jeg mener, at der skal ligestillingsfag på skemaet på seminarierne,
så både pædagoger og lærere bliver bevidste om, hvordan vi taler til
børn. Så vi ikke skammer piger ud for at være superkreative. Undersøgelser viser, at de mest kreative børn faktisk er stille drenge og vilde
piger. Det vil sige to typer af børn, som ikke passer ind i de traditionelle
kategorier. Det er jo et kæmpe spild af talent og ressourcer, hvis skolesystemet ikke kan rumme dem.

EN KNIVSKARP
KOMIKER
Der var fuldt hus på Frederiksbergscenen, da Sanne
Søndergaard inviterede til sit nye standupshow
»Kvinde?«.
Blandt publikum var kvinderne klart i overtal, og
det var da også kvinderne, som især kunne grine
genkendende med, når der blev berettet om de
utallige tåkrummende hverdagssituationer, som
kvinder ender i – ofte fordi vi alle sammen forventer,
at kvinder skal være yndige og i det hele taget helst
ikke skal fylde for meget.
Showet er bestemt ikke for sarte sjæle. Bevæbnet
med en mikrofon og et sprogbrug, som ville kunne
få kinderne til at rødme hos selv de fleste havnearbejdere, får hun gang på gang salen med sig, når hun
spidder myten om, at kvinder allerede har opnået
ligestilling i det danske samfund.
Budskabet er ikke til at tage fejl af: Væk med
sexisme, løngab og skønhedsindustriens urealistiske
kropsidealer – og ind med ligestilling og ligeværd
mellem kønnene. Standupformen med det farverige
sprogbrug fungerer godt og sikrer, at showet aldrig
går hen og bliver for helligt, for frelst eller – Gud
forbyde det – for politisk korrekt.
Sanne Søndergaard er noget så sjældent som en
knivskarp komiker med noget på ligestillingshjertet.
Tænk at det nu findes på den danske standupscene.
Og så fik jeg slet ikke nævnt, at Sanne Søndergaard jo er en kvindelig komiker. Endda i en ganske
mandsdomineret branche, ofte kendetegnet ved
drengerøvshumor og sexistiske jokes – blandt andet
fordommen om, at kvinder ikke kan være sjove. En
fordom, som Sanne Søndergaard også med dette
show får manet godt og grundigt i jorden.
Så fra denne anmelders side skal der kun lyde en
opfordring til at tage ind at opleve Sanne Søndergaards »Kvinde?« og prøve kræfter med en udfordrende, provokerende og en dejlig befriende form for
ligestillingscomedy.
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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.

STINE BOSSE I DEN RØDE STOL:

FÆlleSSKAB

»

ER NOGET,VI GIVER TIL HINANDEN«
Hun er bange for, at de grupper, der holdes ude af fællesskabet, er arnested for
ekstreme teorier. Det er tikkende bomber, siger debattøren og erhvervskvinden.
AF ANNE METTE FUTTRUP FOTO: THOMAS SJØRUP
Det var en tidlig 1. maj-morgen i midthalvfemserne. Stine Bosse var kørt fra
sit hjem i Nordsjælland til forsikringsselskabet Trygs hovedkvarter i Ballerup.
Undervejs havde hun lyttet til radioens 1.
maj-dækning med brudstykker af taler
og sange. Hun parkerede bilen, slukkede
bilradioen og begav sig hen mod hovedindgangen.
– Så hører jeg pludselig mig selv gå at
fløjte »Internationale« tårnhøjt. Og da må
jeg da indrømme, at jeg lige kigger mig
selv over skulderen for at se, om nogen
hører mig. Kan en personaledirektør i
en stor kommerciel virksomhed fløjte
arbejdersange?
Stine Bosse besvarer det retoriske
spørgsmål med et pandeløft. Selvfølgelig
kan man det.
– Jeg er liberal, men jeg kan ikke være
liberal uden at have fokus på det sociale.
Ingen kan klare alting alene. Derfor er vi
forpligtede til at lukke hinanden ind i fællesskaberne – både i de store og i de små,
siger Stine Bosse.
GLÆDEN VED ET FÆLLESSKAB
Gennem mere end 20 år var hun chef i
Tryg. Hun var dagligt omgivet af mennesker, som havde fælles identitet og fælles
begejstring ved at virke og skabe noget
sammen og fejre hinandens succeser.
Nu taler hun for, at alle mennesker skal
have mulighed for at føle glæden ved at
være med i sådan et fællesskab.
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– Vi efterlader alt for mange mennesker
udenfor. Jeg har set nogle af de tv-programmer (»Blok på bistand«, red.), hvor
hele familier er på overførselsindkomst.
Det er måske nok et generøst samfund,
der giver kontanthjælp til mennesker
efter 9. klasse. Men det er også et sølle
samfund, der betaler aflad og holder

Kan en personaledirektør i en stor
kommerciel virksomhed
fløjte arbejdersange?
mennesker ude af fællesskaber. Thorning
sagde i sin nytårstale, at alle med flygtninge- og indvandrerbaggrund skal føle
sig inkluderede og forpligtede i Danmark.
Det er jeg enig i, siger Stine Bosse.
MARGINALISEREDE ER TIKKENDE BOMBER
Ingen skal føle sig udenfor. Og som Stine
Bosse understreger, er det godt for det
enkelte menneske og samfundsøkonomien, at alle bidrager med det, som de nu
kan. Men endnu vigtigere er det, at der
ikke bliver skabt grobund for kollektive
fjendebilleder.
– Grupper, der bliver holdt ude af
fællesskaber, er arnested for ekstreme
teorier. Det er tikkende bomber. Vi ser, at

marginaliserede mennesker, som hverken føler sig inkluderede eller forpligtede,
nærmest pr. automatik tager afstand
fra de fremmede, der kommer til landet,
siger hun.
Derfor foreslår hun en fundamental
ændring af det danske system, så alle
kan opleve den fælles forpligtelse på en
arbejdsplads. Kommuner, fagforeninger
og politikere må kigge på nye modeller,
så eksempelvis arbejdstiden og lønnen
hen over livet passer til de enkelte faser,
opfordrer hun. Nogle kan arbejde meget,
andre lidt, ældre skal måske ned i tid, og
unge skal have lov til at arbejde solen sort
etc.:
– Det bliver vildt svært, men det er
ikke umuligt. Det er en grundinvestering
i samfundet at gøre plads til alle, så vi
lærer af hinanden, knytter os til hinanden
og er solidariske, i stedet for at parkere
nogle ude i periferien.
FEDT, UNGE CRASHER COUCHES
Hun overfører tankegangen om det
forpligtende arbejdsfællesskab til et lige
så forpligtende sammenhold i EU. Engang
var hun modstander af unionen. Nu taler
hun varmt for et ubrydeligt Europa. Danmark skal skrotte forbeholdene, kaste sig
med hud og hår ind midt i projektet og
skabe et ordentligt samfund – også med
dem, der ikke er ligesom os.
Et ordentligt samfund fordrer imidlertid
en ordentlig omgangstone. Her frygter

erhvervskvinden, at en ondskabsfuld tone fra
»de ekstreme« kan smitte.
– Jeg har aldrig tidligere følt en reel bekymring. Derfor har jeg heller aldrig troet, at jeg
skulle komme til at sige det, som jeg siger
nu: Men jeg er faktisk bange for de tikkende
bomber. Der findes mennesker, som ligger
væsentligt til højre for Dansk Folkeparti, og
som taler uhyggelig grimt om andre. Tænk,
hvis de kom til magten!
Den 54-årige mormor til fire kaster let med
hovedet i retning af stuens store lænestol,
hvor børnebørnene Alma og Albert ser »Ramasjang« på iPad’en.
– Vi har frihed til at ytre os. Men vi har også
ret til at besinde os og forstå hinanden. Det
synes jeg, vi skal lære vores børn og børnebørn. Jeg tror, at mange unge allerede er godt
i gang med at skabe en anden måde at leve
på. Det er fedt, at de crasher på hinandens
couches (låner sofaer hos hinanden, når de
er på rejse, red.) og taler på Facebook med
mennesker fra hele verden, siger hun.

STINE BOSSE:
Født 21. december 1960 i Virum nord for København – vokset op i Gilleleje i Nordsjælland.
Cand.jur. fra Københavns Universitet, 1987.
Mor til to voksne døtre på 30 og 32 år fra sit første ægteskab og mormor til fire. Har desuden
en voksen bonussøn. Bor på sin landejendom i Dronningmølle sammen med sin kæreste.
Fra 1988-2011 ansat i forsikringsselskabet Tryg – de sidste otte år som topchef.
Bestyrelsesposter i blandt andet Det Kongelige Teater, TDC og CONCITO. Frivillig og
ambassadør for blandt andet Børnefonden og Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder.
I 2000 udpeget af Ban Ki-moon som advokat for FN’s 2015-mål om at bekæmpe fattigdom.
I 2010 nummer 33 på Time Magazines top 50 over klodens mest magtfulde kvinder.
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navne & Noter
NAvNE

BOGTILBUD I
Forlaget Klim har udgivet Naomi
Kleins omtalte bog »Intet bliver
som før«. Bogen sætter hårdt
mod hårdt i forhold til kapitalismens magt – med store ødelæggelser af klimaet til følge.
Forlaget mener, at bogen kan
have stor interesse for politisk
interesserede, og tilbyder derfor
medlemmer af Socialdemokraterne fri porto og 25 pct. rabat.
Normalpris er 349 kr., pris efter
rabat 261,75 kr.
Skriv en mail til: bestillinger@
klim.dk med navn og adresse
samt koden: socdem/25.

FRYGTER, DE BLÅ VIL
JAGTE MISBRUGERE

Danmarks første fixerum – »Skyen« på Vesterbro i København – er på blot to år blevet
en »bragende succes«, fortæller Lars Aslan rasmussen – politisk ordfører for Socialdemokraterne i Borgerrepræsentationen.
over 3.000 stofbrugere har benyttet sig af faciliteterne mere end en kvart million
gange, og det skønnes, at fixerummet har reddet flere hundrede stofbrugere fra at dø af
en overdosis. Flere myndigheder, heriblandt politiet, hylder initiativet.
Fixerummet blev udelukkende muligt, fordi den nuværende regering valgte at ændre
narkotikapolitikken. Men den store succes til trods er Lars Aslan rasmussen bange for,
at »Skyen« kan finde på at lukke stedet, hvis de borgerlige partier får magt, som de har
agt. I et nyhedsbrev til Socialdemokraterne i København efterlyser han »klar besked«
på, om de borgerlige vil nedlægge fixerummet – og sende stofbrugere i døden.
Alternativt kan man også bare stemme på partier, der går ind for fixerum (bare et
forslag …).

ÅRETS ANKER
2015

LANGSØHUS HÆDRER
ANKER JØRGENSEN
Langsøhus – 3F’s fine kursuscenter nær Silkeborg – hædrer nu tidligere forbundsformand,
partiformand og statsminister Anker Jørgensen.
Der er nemlig oprettet en helt særlig »Ankerfløj« på den helt centrale gang med tilhørende
opholdsstue, som alle kursister flere gange dagligt passerer.
Det bliver en permanent udstilling med historien om mennesket Anker og hans mod og initiativ og helt enestående fremsynethed, da han
købte Langsøhus på vegne af arbejdsmændenes
forbund.
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og mere Anker: Hvert år uddeler
HK Hovedstaden »Årets Anker«.
Det er en pris til påskønnelse af
personer eller organisationer,
der gør noget særligt for arbejderbevægelsen og dens medlemmers forhold, herunder de
menneskelige relationer.
Det er HK Hovedstaden, der
uddeler prisen, som består af en
check på kr. 25.000 og et litografi af maleren Peter Carlsen.
Prisen bliver hvert år overrakt
1. maj, og priskomiteen er HK
Hovedstadens bestyrelse.
Indstillinger skal ske til HK
Hovedstaden senest den 7. april
2015.
Sidste år gik prisen til landsforeningen Børns Voksenvenner.

NAvNE & Noter

FAMILIEKURSUS PÅ
LANGSØHUS
Igen i år inviterer Socialdemokraterne på familiehøjskole i sommerferiens uge 28. Det foregår på kursuscentret Langsøhus i Silkeborg fra søndag den 5. juli til lørdag den 11. juli. Hele ugen vil der være workshops,
politik, leg, ture og socialt samvær for børn og voksne i alle aldre. Så har
du og din familie lyst til en uge med gode oplevelser, fællesskab og sammenhold, så tilmeld jer hurtigst muligt. En typisk dag forløber med fælles
morgensamling, workshop om formiddagen inddelt efter alder og interesser, sociale arrangementer om eftermiddagen for børn og voksne, og igen
om aftenen er der tilbud om sociale arrangementer. Prisen inkluderer fuld
forplejning med lækker buffet morgen, middag og aften.

25-ÅRS JUBILARER
BENT HANSEN kunne 1.
januar 2015 fejre sit 25-års
jubilæum som amtsformand og formand for Region Midtjylland. 104.064
var det antal stemmer,
Bent fik ved det seneste regionsrådsvalg.
Vi gratulerer både Bent og midtjyderne
med jubilæet.
ERIK NIELSEN fejrede 31.
december 2014 25-års
jubilæum som kommunalbestyrelsesmedlem i Rødovre. Erik har været borgmester i Rødovre siden
1994 og tidligere formand for KL. Tillykke
til Erik og de heldige vælgere i Rødovre.

70 ÅR
27. april fylder CARSTEN KOCH 70 år.
Han var både skatte- og sundhedsminister i Poul Nyrup Rasmussens regeringer
i 1990’erne, og senest har han blandt
andet gjort sig bemærket som formand
for det ekspertudvalg, der sidste år afleverede en rapport om forbedringer i beskæftigelsesindsatsen.

BOGTILBUD II

PRISER:
Voksne: 3.500,Ungdomsgruppen (15-17 år): 2.000,Juniorgruppen (11-14 år): 1.500,Børnegruppen (6-10 år): 1.000,Småbørnsgruppen (0-5 år): Gratis
Tilmelding sker på www.partikontoret.dk efter først til mølle-princippet.

Siden 1986 har Hillerød Kommune stort
set været en S-kommune. Det skyldes ikke
mindst Jens S. Jensen,
som brød de borgerliges dominans og sad
som borgmester i 14
år. Han var en aldeles afgørende faktor
i den enorme forandring, der skete i de
år, med udvikling, nye arbejdspladser
og øget service. Bogen »Mit liv i skov og
politik« handler om denne forandring af
Hillerød, men også om hans opvækst i
Horsens, der formede ham som politiker. Bogen er udgivet på Webers Forlag.
Boghandlerpris 250 kr., men særtilbud
til S-medlemmer 200 kr. Kontakt Lennart Weber direkte på 40 10 38 98 eller
lennart.weber@outlook.com.
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V E L KO M M E N T I L

JENS-CHRISTIAN
LYDHOLM
JENSEN
N ø R R E S U N D BY

»Så fik jeg endelig meldt mig ind!
Det var sgu også på tide, ville nogle nok sige
(om ikke andre så ham den gamle) :-)«
Jens-Christian Lydholm Jensen sendte en
særlig hilsen til sin far, da han 6. januar
via Facebook meddelte, at han nu havde
partibogen i orden.
Den gamle er den 82-årige Randrup
Georg Jensen, der hele sit liv har kæmpet
Socialdemokraternes sag. Men det er ikke
kun af hensyn til sin far, at Jens-Christian –
28 år og butiksslagter i SuperBrugsen i Vrå
– nu også har meldt sig ind.
– Nej, for pokker. Jeg har meldt mig ind,
fordi jeg også er socialdemokrat. Jeg har
aldrig stemt på andre partier. Men det har
selvfølgelig præget mig, at jeg er vokset op
med partiet. Hele familien er jo socialdemokrater. For eksempel er Henning G. min
onkel …
Den pensionerede Aalborg-borgmester?
– Ja. Det er min fars lillebror.
Nå, for pokker. Er det så din tur til at gå
efter borgmesterposten nu?

– Ha ha. Ja, det har jeg truet med. Men
jeg venter nok et par år. I første omgang
er jeg bare menigt medlem af partiforeningen i Sundby-Hvorup, men det kan da
godt være, at jeg bliver mere aktiv på et
tidspunkt.
Og så har du gjort din gamle far glad …?
– Ja. Rent faktisk var det lidt af en lettelse at få det medlemskab på plads. Jeg
har haft det hængende over hovedet som
en dårlig samvittighed i lang tid, men på
grund af slendrian gjorde jeg ikke noget
ved det, før min gode ven Thomas meldte
sig ind i Dansk Folkeparti. Vi diskuterer rigtig tit politik og er vildt uenige, og da han
blev DF’er, tænkte jeg, at så måtte jeg altså
tage mig sammen og melde mig ind.
Men hvorfor er du socialdemokrat?
– Det handler helt enkelt om alle de
grundlæggende værdier. Solidariteten
og hensynet til de svage i samfundet. Til

daglig er det selvfølgelig ikke alt, jeg er helt
enig i. Men uenighederne handler kun om
småting, og jeg var helt sikkert en af dem,
der var meget glad for Helle Thornings
nytårstale. Den var rigtig god.
– Som slagter følger jeg selvfølgelig
meget med i fødevaredebatten, der har
fyldt meget de seneste måneder. Her ligger
vores fødevareminister okay. Dan Jørgensen er dygtig.
Hvad laver du, når du ikke er socialdemokrat og slagter?
– Jeg er helt utrolig stor fan af AaB og
går tit på stadion. Det har jo været en
fest at følge holdet i 2014. Vi vandt både
mesterskabet og pokalfinalen og gik videre
i Europa. Og så er jeg gift og far til to små
drenge. De er ikke medlem af DSU endnu,
men det skal nok komme …

FøLg OS på:

@Spolitik

Facebook.com/socialdemokraterne

www.socialdemokraterne.dk
@Socialdemokraterne

