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været formand for Folketinget. Henrik Dam Kristensen gør status efter 
et langt liv i politik. 
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EN FAGLÆRT TAKKER AF  
– EN FAGLÆRT KOMMER IND 
Det er vigtigt med bred repræsentation i Folketinget. Sådan lyder det 
fra et nyvalgt og et afgående socialdemokratisk folketingsmedlem, der 
begge har faglært baggrund. 
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MASSER AF DEBAT PÅ  
SOCIALDEMOKRATIETS ÅRSMØDE
Socialdemokratiet afholdte i september sit første årsmøde. Det skete 
med masser af politisk debat og vedtagelse af et nyt nærhedsudspil. Og 
så blev en række socialdemokratiske ildsjæle hædret for deres arbejde. 
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AF METTE FREDERIKSEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET

KÆRE SOCIALDEMOKRATER

Mette Frederiksen 
Formand for Socialdemokratiet

F ørst og fremmest en stor tak til jer alle for jeres uundværli-
ge indsats i valgkampen. Det har været et stort privilegium 
at mærke jeres opbakning og store engagement, uanset 

hvor i landet jeg kom forbi.
Tak til alle jer folketingskandidater, som har kæmpet for 

jeres kandidatur. Deltaget i debatter, stemt dørklokker, lyttet til 
danskernes bekymringer på gaden og svaret på svære spørgs-
mål. Tak til alle I frivillige, som har ydet en vigtig indsats. Både 
til jer, der har været med i mange år. Og til jer, der er kommet til 
undervejs i valgkampen.

Socialdemokratiet fik det bedste valg i 20 år. 27,5 procent af 
danskerne betroede os deres stemme og deres tillid. 

Valget viser med al ønskelig tydelighed, at Socialdemokratiet 
i dag er et parti for hele Danmark. For alle jer, der bor på landet. 
Jer, der bor i vores skønne provinsbyer. Og de mange af jer, der 
bor i de største byer. Valgets tale er klar: Socialdemokratiet er 
det eneste folkeparti i Danmark.

Det kan vi være stolte af. Det er en tillid, der forpligter. Og vi 
både skal og vil gøre vores bedste for at leve op til den. Ikke kun 
for dem, der har stemt på os, men for alle danskere.

Vi nåede en hel del i forrige valgperiode. Mere end 40.000 
danske lønmodtagere har allerede fået tilkendt retten til tidli-
gere pension. Danmark er nået to tredjedele af vejen til vores 
ambitiøse klimamål om 70 procents reduktion i 2030. Vi har 
investeret i vores unikke velfærdssamfund – løftet velfærden 
i daginstitutioner, folkeskoler, sygehuse og ældrepleje. Og den 
1. juni stemte 66,9 procent af danskerne JA til at deltage i det 
europæiske samarbejde om forsvar og sikkerhed ved at afskaffe 
forsvarsforbeholdet.

Alt det, og mere til, har vi nået, samtidig med at vi har hånd-
teret nogle af de største kriser siden 2. verdenskrig. Først en 
pandemi og derefter krig i Europa. 

Socialdemokratiet har vist, at vi ikke er bange for at tage 
ansvaret på os – heller ikke selvom udfordringerne er ukendte 
og opgaverne ofte svære og komplicerede. Og vi har gjort det i 
et tæt samarbejde i Folketinget med brede aftaler hen over den 
politiske midte. Faktisk er ni ud af ti aftaler i den foregående 
regeringsperiode indgået hen over midten.

Nu står et nyvalgt Folketing over for store udfordringer. Tider-
ne er svære. Der er krig i Europa, forsyningskrise og klimakrise. 
Priserne stiger på alt dét, vi har brug for. Det danske sundheds-
væsen er presset, og alt for mange børn og unge mistrives.

Der er brug for sammenhold og samarbejde, når vi skal hånd-
tere de kriser, Danmark står over for. Der er brug for en regering, 
der tør tage ansvar og træffe de nødvendige beslutninger, som 
kan skabe resultater. Den kommende tid kalder på bredt samar-
bejde. Vi skal sammen igennem usikre tider.

Tusind tak til jer alle for indsatsen. Og rigtig god jul til dig og 
dine nærmeste. 
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FIRE MINISTRE SER 
TILBAGE PÅ VALGKAMPEN
En lang og kaotisk  
valgkamp. Men også en 
valgkamp, som var  
præget af almindelige 
menneskers problemer, 
og hvor folk var opta
gede af samarbejde frem 
for personangreb. Sådan 
lyder nogle af reflek
sionerne fra fire  social
demokratiske ministre.

medlem fra Venstre, og det var egentlig 
de fleste, der kunne se fidusen i det. Det 
er ikke sikkert, det er sådan alle steder 
i landet, men særligt i de mindre byer 
blev der taget godt imod det. Folk tænker 
nok, at vi skal løse tingene på Christians-
borg, på samme måde som de gør det på 
rådhuset.

Lea Wermelin: For mig var det overra-
skende, at Arne-pensionen ikke blev en 
større ting. Det skyldes nok, at danskerne 
bakker op, og ikke mange turde foreslå at 
rulle den tilbage, når det kom til stykket. 

Jesper Petersen: Det mest overraskende 
var nok, hvor tydeligt vælgerne, man mød-
te på gaden og til debatmøder, havde fået 
helt og aldeles nok af den hårde tone mod 
Mette Frederiksen og regeringen. Det gav 
bagslag for partierne i blå blok. Og hvis 
jeg skal nævne en ting mere, så ved vi jo 
godt, at vi har et stærkt parti, men kraften 
i vores kampagne, og hvor meget energi 
de lokale frivillige lagde i valgkampen, var 
alligevel noget helt specielt.

V algkampen er slut. Men hvad 
handlede valgkampen om, og 
hvordan adskilte den sig fra 

andre valgkampe? Socialdemokraten har 
stillet tre spørgsmål til fire af ministrene 
i Mette Frederiksens første regering, som 
alle har indtil flere valgkampe i bagagen. 

HVAD HAR VÆRET DET MEST 
OVERRASKENDE I VALGKAMPEN?

Ane Halsboe-Jørgensen: Jeg har væ-
ret positivt overrasket over de mange 
personlige møder, der – modsat meget 
mediedækning – har handlet om men-
neskers hverdag. I stedet for proces eller 
personangreb har danskerne efterspurgt, 
at vi fandt konkrete løsninger på deres 
problemer med f.eks. mistrivsel og ener-
gikrise. Det er for mig hele meningen med 
politik.

Kaare Dybvad: Det var overraskende for 
mig, hvor mange der bakkede op om 
ideen om en bred regering. Jeg turnerede 
i debatter med vores lokale folketings-
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Prøv kræfter med et kursus i sprog, 
kreative håndværk, bevægelse, 

madlavning og meget mere! 

www.aof.dkHVAD HAR VÆRET HELT  
FRAVÆRENDE I VALGKAMPEN?

Ane Halsboe-Jørgensen: Jeg har igennem 
hele valgkampen glædet mig over en 
stærk holdånd og et kæmpe engagement 
i vores parti. Jeg har oplevet, at kampe og 
konflikt med os selv har været helt fravæ-
rende. Det har været en stor fornøjelse, at 
fokus har været på at fortælle, hvad vi vil 
med Danmark.

Kaare Dybvad: Udlændingepolitikken 
fyldte ikke meget, og det endda selvom 
jeg var fungerende minister for det. Jeg 
tror, folk stoler på, at vi gør nogenlunde 
det rigtige, og de kan hurtigt gennemskue 
de lidt tossede forslag om f.eks. at kunne 
afvise muslimer og jøder som hjemme-
hjælpere. Jeg fik meget få spørgsmål om 
det. Det synes jeg var et godt tegn.

Lea Wermelin: Jeg har med et glimt i øjet 
lyst til at sige søvn og ordentlig mad. Men 
sådan er det selvfølgelig i en valgkamp. 
Jeg er imponeret af vores mange frivillige, 
der har knoklet for det gode valgresultat 
i hele landet. Det, som har overrasket 
mig, er nok, at der slet ikke var konflikt 
om at hjælpe dem, der er hårdest ramt af 
inflation og energikrise. Og det er godt, at 
vi politisk står sammen på tværs, når det 
virkelig gælder.

Jesper Petersen: Oplevelsen af en sam-
menhængende, dyb politisk diskussion. 
Temaer og fokus i pressen skiftede meget 
hurtigt, og det hjalp ikke med 14 forskel-
lige partier på stemmesedlen. Jeg synes 
til gengæld, vi som parti var gode til at 
holde fast i vores egne budskaber og at 
komme med forslag og prioriteter, der 
er vigtige for den tid, vi er i, og som giver 
afsæt til en ny valgperiode.

HVILKEN FORUDSIGELSE FOR 
VALGKAMPEN HAR VIST SIG AT  
HOLDE STIK?

Ane Halsboe-Jørgensen: At den blev både 
lang og kaotisk. Mange partier, mange 
emner og mange tvivlere, der havde 
svært ved at beslutte, hvor krydset skulle 
sættes. Jeg er stolt over, at så mange 
danskere valgte at vise Socialdemokratiet 
deres tillid ved at stemme på os.

Kaare Dybvad: Det blev desværre en 
meget kaotisk valgkamp som forudsagt. 
Mange debatter blev lidt ærgerlige, fordi 
der var store paneler med 12-14 partier, 
hvor alle skal sige noget voldsomt for at 

blive husket. Det kommer der ikke gode 
politiske debatter ud af. Ingen bliver 
klogere. Det er lige før, at folk bare bliver 
mere forvirrede og helt dropper at sætte 
sig ind i tingene. Det var ærgerligt, og jeg 
håber, der bliver færre partier på listen 
næste gang.

Lea Wermelin: At det er en god idé med 
en bred regering i en alvorlig og svær tid. 
Og så selvfølgelig at det kun er den sidste 
måling, der tæller.

Jesper Petersen: At valget blev tæt! Hver 
eneste stemme gjaldt virkelig. Valgafte-
nen blev et drama uden lige, og da DR’s 
optælling også skiftede til 90 mandater 
bag Mette Frederiksen, udbrød der en 
vild eufori og en forløsning også i det lille 
lokale i Haderslev, hvor vi var samlet. Det 
er et øjeblik, jeg aldrig glemmer. 
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Socialdemokratiets partikontor stillede under valgkampen en række tilbud og 
værktøjer til rådighed for partiets tusinder af medlemmer og 93 kandidater, så 
partiets budskaber kunne komme ud til flest mulige danskere.

MASSER AF KAMPAGNE
TILBUD TIL MEDLEMMER  
OG KANDIDATER 

SOCIALDEMOKRATEN      2022

Folketingsvalgkampen foregår i høj grad lokalt. Det er kandidaterne og de frivillige, som 
sammen laver kampagnen og tager dialogen med borgerne i lokalområdet. Undervejs 
i valgkampen stillede partikontoret en række produkter og tilbud til rådighed for de 
lokale kampagner. 

Formålet er at understøtte de lokale kampagner og gøre det så nemt og enkelt som 
muligt for både kandidater, frivillige og menige medlemmer at tage del i kampagnerne. 
Hvad enten man er kandidat på vej til paneldebat, frivillig kampagneaktiv, som skal på 
dør til dør-aktivitet, eller menigt medlem, der vil diskutere det seneste politiske udspil i 
kantinen på arbejdspladsen.  

HER ER EN OVERSIGT OVER NOGLE AF DE VIGTIGSTE TILTAG. 

> MORGENBRIEF OG 
STRATEGIFROKOST

Hver morgen blev der afholdt ”mor-
genbrief” for kandidater og kam-
pagneledere. Her blev de opdateret 
med den seneste politiske udvik-
ling. Som kandidat har man travlt 
med kampagne, og derfor kan det 
være en tidsmæssig krævende 
opgave også hele tiden at være 
opdateret på den seneste politiske 
udvikling og de seneste meldin-
ger. Derfor kunne alle logge på et 
digitalt møde hver morgen, hvor 
den seneste udvikling blev gennem-
gået. Der blev også afholdt digitale 
”frokostmøder”, hvor kandidater 
og kampagneledere kunne drøfte 
kampagneindsatsen og udveksle 
gode tips og tricks. 

> NYHEDSBREVE 
Der blev løbende under valgkampen 
udsendt nyhedsbreve med de vigtigste 
politiske udmeldinger fra Socialdemokra-
tiet. Blandt andet forslaget om bedre løn 
og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. 
Og hver fredag blev nyhedsbrevet ”Ugens 
valgoverblik” udsendt, som samlede op på 
ugens vigtigste historier. 

> SAMTALEAPP TIL KAMPAGNER
Det centrale i en valgkamp er mødet med 
borgerne. Samtaleappen er en brugervenlig 
GDPR-sikker webapplikation, som gør det 
nemmere at gå dør til dør, og hvor de frivillige 
skal bruge et minimum af tid på forberedelse. 
Applikationen giver ligeledes mulighed for, at 
de enkelte kampagner kan indsamle større 
viden om, hvilke politiske emner der er centrale 
i deres kreds. Appen gør også hvervningen af 
medlemmer lettere, fordi potentielle medlem-
mer kan udfylde intromedlemskabsblanket på 
mobil/tablet, imens de frivillige i forvejen har 
en samtale med vælgeren.

> NYT FRA BORGEN
Hver onsdag og søndag i valgkampen var alle medlemmer 
inviteret til et eksklusivt møde om, hvad der rørte sig på 
Christiansborg under valgkampen, ”Nyt fra Borgen”. Her 
gennemgik den fungerende politiske ordfører de aktuelle 
sager i valgkampen. Og medlemmerne havde mulighed for 
at stille spørgsmål i kommentartråden, som så blev taget op 
af ordføreren. På den måde fik alle medlemmer mulighed for 
at komme med helt ind i ”maskinrummet” af valgkampen. 
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NU SKAL ARBEJDS

HANDSKERNE PÅ!

TIL, HVAD DEN NYE REGERING OG  

      DET NYE FOLKETING SKAL ARBEJDE FOR.

HER ER BLIK- OG  

         RØRARBEJDERFORBUNDETS 

5 ANBEFALINGER 

FLERE  
GRØNNE JOBS 

EN VÆRDIG  
TILBAGE TRÆKNING 

STÆRKERE ERHVERVS
UDDANNELSER 

ET BEDRE  
ARBEJDSMILJØ 

STOP  
SOCIAL DUMPING 

TILLYKKE 
MED DET FLOTTE VALG RESULTAT  
I SOCIALDEMOKRATIET.

> NATIONALE KAMPAGNER
Undervejs i folketingsvalgkampen 
stod partikontoret for tre nationale 
kampagner. Der var tale om en lynkam-
pagne om vores forslag om yderligere 
inflationshjælp, en kampagne om vores 
udspil til bedre løn og arbejdsvilkår for 
offentligt ansatte og en kampagne for 
at mobilisere vælgere i valgkampens 
sidste dage. Til alle tre kampagner ud-
sendte partikontoret flyers med billede 
af de enkelte kandidater.

> MATERIALEPORTALEN
Med vores materialeportal har 
kandidater og kampagneledere 
fået mulighed for selv at designe 
plakater, flyers og grafikker til 
sociale medier. 

> UDDANNELSE AF KANDIDATER 
OG FRIVILLIGE

Socialdemokratiets partikontor har gen-
nem den lange periode op til folketingsvalget 
afholdt kurser for kandidater, kampagnele-
dere [og andre frivillige]. Der har været afholdt 
onlinekurser om blandt andet organisering 
af kampagneholdet, dør til dør-indsatsen og 
grafiske kampagner. Der blev afholdt en kon-
ference på Christiansborg i april for kandidater 
og kampagneledere. Der har desuden været 
nedsat et særligt ”talenthold” med 21 frivillige 
kampagneledere, som blandt andet var på en 
succesfuld studietur til Sverige. 

VI SKAL ALTID GØRE DET BEDRE
Ovenstående tilbud og aktivite-
ter bliver her efter valgkampen 

evalueret. For godt nok gik vi frem 
– både i stemmetal og i antal man-
dater – men der er altid plads til at 

gøre det bedre næste gang
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11 TAL 
FRA VALGKAMPEN

Socialdemokraten har samlet  
elleve centrale tal fra valgkampen, 
som fortæller en historie om det 
socialdemokratiske valg og de  
socialdemokratiske kandidater. 

danskere satte den 1. november 
kryds ved Socialdemokratiet. 
Det svarer til 27,5 % af alle stem
merne, og dermed fik Socialde
mokratiet sit bedste resultat ved 
et folketingsvalg siden 2001 og 
er ubetinget det største parti i 
Folke tinget. Faktisk svarer vores 
mandattal til, at vi er næsten lige 
så store som de næste tre partier. 
TIlsammen!

Så mange personlige stemmer fik 
Socialdemokratiets formand, Mette 
Frederiksen. Hun er dermed den fol
ketingskandidat i landet, som har 
fået klart flest personlige stemmer. 
Det var en fremgang for Mette Fre
deriksen på over 17.000 stemmer i 
forhold til 2019. Det svarer til hver 
sjette stemme i storkredsen, og hun 
var dermed også den kandidat med 
den største procentandel af person
lige stemmer i en storkreds.

pjecer og flyers blev bestilt på 
Socialdemokratiets materialeportal 
op til og under valgkampen. 

af stemmerne fik Social
demokratiet i Bornholms 
Storkreds, som dermed igen 
blev landets mest socialde
mokratiske storkreds. Til 
gengæld leverede nordsjæl
lænderne den største frem
gang i en storkreds med 2,5 
procentpoint.

> På 1.199 af landets 

1.347 valg steder blev 

Socialdemokratiet det største 

parti. Det svarer til 89 % af 

valgstederne. Socialdemokratiet 

blev også det største parti i  

84 ud af 92 valgkredse. 

Socialdemokratiet gik frem i 

82 
ud af landets 92 valgkredse.  

I ni kredse var der tilbagegang, 
mens der var status quo i én 

kreds. Der var størst fremgang 
i Tårnby med 4,7 % og størst 

tilbage gang i Thisted med 1,1 %.

af de opstillede socialdemokratiske kandidater var kvinder  
(32 ud af 93). Københavns Storkreds var den eneste storkreds,  
hvor der var opstillet flere mænd end kvinder (7 ud af 12), mens 
der var opstillet lige mange mænd og kvinder i Nordsjællands  
Storkreds. I de øvrige otte storkredse var der flest mænd. 

af de nye socialde mo-
kratiske folketings-
medlemmer er kvinder. 
Det svarer til 34 % af fol-
ketingsgruppen. Det er en 
stigning i sammenligning 
med valget i 2019, hvor 
kun 23 % af de valgte  
socialdemokratiske  
kandidater var kvinder. 

I 12 ud af 12 
københavnske kredse gik 
Socialdemokratiet frem.  

Påstanden om, at Socialdemokratiet 
ikke kan favne både hovedstad og 

provins, blev altså gjort til skamme. 
Samlet set gik Socialdemokratiet 

1,8 procentpoint frem i  
Københavns Storkreds. 

> Socialdemokratiet blev større  
vest for Storebælt end øst for  
Storebælt. I de fem storkredse 

vest for Storebælt fik  
Socialdemokratiet

 29,2 % 
af stemmerne, mens det blev til 
25,5 % af stemmerne i de fem 
storkredse øst for Storebælt. 

> Gennemsnitsalderen blandt 
de 93 socialdemokratiske 

folketingskandidater er faldet til 

47 år. 

Det er lidt lavere end i 2019, 
hvor den var på 48 år. Blandt 

de 50 valgte kandidater er 
gennemsnitsalderen 45 år.

971.995 

60.837

2.083.075

35,3%

34 % 

17
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Anm.: Figuren viser effekten af de enkelte landes skattemæssige tilskyndelser til at investere i FoU snarere end andre investeringer. På tværs 
af landene er omkostningen ved at investere i FoU således ca. 11,6 pct. lavere end omkostningen ved andre investeringer, da der f.eks. gives 
forhøjet FoU-fradrag, forbedrede afskrivningsmuligheder mv. af FoU-omkostninger. Investerer et dansk firma 100 kr. i FoU er det således 
4 kr. billigere for firmaet end det ville være at foretage andre investeringer. Til sammenligning er det tilsvarende tal i Slovakiet over 25 kr. 
Opgørelsen begrænser sig til de EØS-landene, der er data for.

Kilde: OECD – Effective Tax Rates on R&D, 2022 (Preferential tax treatment to R&D (EATR), 2020)
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STÆRK FRIVILLIG  
 INDSATS GAV  
  STOR  
SOCIAL  DEMOKRATISK 
 FREMGANG
Klassiske kampagner, klare mål 
og fokus på at skabe gode ram-
mer for de frivillige var en del af 
opskriften på den store socialde-
mokratiske fremgang i Tårnby-
kredsen og Svendborgkredsen.

Med 27,5 procent af danskernes 
stemmer kunne Socialdemokra-
tiet både kalde sig Danmarks 

største parti og bryste sig af det bedste 
resultat ved et folketingsvalg i mere end 
20 år. Mange steder rundtom i landet er 
Socialdemokratiet derfor gået markant 
frem. 

Med en fremgang på 4,7 procentpoint 
var Tårnbykredsen den kreds i landet, 
hvor Socialdemokratiet opnåede den 
største fremgang ved folketingsvalget. 
Socialdemokratiet sikrede sig hver tredje 
stemme i kredsen. Kredsens folketings-
kandidat, Peter Hummelgaard, fik 

9.321 personlige stemmer. En markant 
fremgang med omkring 4.000 personlige 
stemmer i forhold til valget i 2019 og en 
fremgang, som fandt sted i hele stor-
kredsen. 

– Først og fremmest har vi en fanta-
stisk kandidat. Og så har vi grundlæg-
gende gjort de samme ting, som vi altid 
har gjort. Vi har bare sat det meget mere 
i system, og så har vi opskaleret det, 
fortæller Morten Søndergaard. Han er 
kredsformand for Socialdemokratiet i 
Tårnbykredsen og var samtidig kampag-
neleder for Peter Hummelgaard under 
valgkampen. 

SATTE KLART MÅL: MINDST TO 
AKTIVITETER OM DAGEN
Valgkredsen ligger på Amager og dækker 
kommunerne Tårnby og Dragør. Det er 
ikke mange år siden, at Socialdemokra-
tiet fik mindre end hver fjerde stemme i 
kredsen. 

Kredsen har fokuseret på de klassiske 
kampagner, ”som vi ved virker”, som 
Morten Søndergaard udtrykker det. Det 
handler ikke mindst om husstandsom-
delinger, dør til dør og uddeling af roser 
og morgenbrød. Det er altså kampagne-
aktiviteter, hvor de frivillige møder væl-
gerne ansigt til ansigt og kan præsentere 
dem for Socialdemokratiets politik.

– Vi har fokuseret systematisk på Ama-
ger. Vi har villet være sikre på, at der ikke 
var én husstand, som ikke havde fået in-
formation om Peter [Hummelgaard, red.]. 
Så ville vi hellere ramme en husstand to 
gange end at risikere, at der var en, som 
ikke var blevet ramt. 

– Det var målet, at vi skulle have 
minimum to aktiviteter hver dag. Og det 
lykkedes. Der var ikke en dag, hvor det 
fejlede. Samtidig har vi hele tiden været 
på forkant: Er der styr på dagen i morgen? 
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Har vi folk nok til kampagnerne? Vi skal 
have styr på næste dag, samtidig med at 
vi undgår at køre folk trætte. 

GAV FRIHED TIL DE FRIVILLIGE
Et andet sted, hvor Socialdemo-
kratiet også oplevede stor frem-
gang, var i Svendborg kredsen. 

Socialdemokratiet  
gik 3,7 procentpoint frem, og kred-
sens kandidat, Bjørn Brandenborg, 
fik med 11.167 personlige stemmer 
det højeste stemmetal blandt samt-
lige partiers kandidater på Fyn. 

– Vi er meget overvældede, lyder 
det fra kredsformand Ruben Hensen. 

Han har ikke en enkel forklaring på det 
gode valg, men han peger blandt andet 
på, at man straks efter kommunalvalget 
sidste år gik i gang med forberedelserne 
til folketingsvalget. 

– Det betyder meget at gå i gang og 
planlægge i god tid. Vi oprettede i kreds-
bestyrelsen en kampagnegruppe, som 
arbejdede uden for kredsbestyrelsen. Så 
det var ikke kun kredsbestyrelsen, men 
også folk udefra. Vi fik også oprettet en 
kernegruppe, som virkelig ville det her, og 
som synes, at det er smaddersjovt at køre 
kampagne. Kampagnegruppen fik meget 
frie tøjler til at komme med nye ideer til 
for eksempel gågadekampagner.

Ligesom i Tårnby satte man også i 
Svendborg nogle meget klare målsætnin-
ger for kampagnen. Blandt andet for dør 
til dør-indsatsen, som kredsen også ved 
tidligere valg har lagt meget vægt på, og 
igen i år oplevede man en meget positiv 
respons. 

– Det er ikke alle, der har lyst til at 
snakke, men der er mange, som har, og 
som lægger mærke til det. Man møder 
virkelig vælgerne der, hvor de er. Vi var 
inden kampagnen bekymrede for, hvor 
meget eksempelvis mink ville fylde. Men 
det hørte vi stort set ikke. Det, som optog 
folk, var andre ting som klima og energi-
priser. Så vi fik hurtigt en finger på pulsen 
i forhold til, hvad der interesserer folk.

Systematik spiller også en vigtig 
rolle i kampagnen i Svendborg. Man har 
udarbejdet en målrettet strategi for dør 
til dør-indsatsen på baggrund af data 
fra tidligere valg. – Vi skal fokusere de 
frivillige der, hvor det giver den største 
effekt. Og så har vi mindet folk om, at 
det betyder meget at stemme personligt, 
fortæller Ruben Hensen. 

VIGTIGT AT HOLDE GEJSTEN OPPE
Ud over de klassiske kampagner, der 
handler om at komme ud at møde væl-
gerne, så har Tårnbykredsen også haft et 
stort fokus på sociale arrangementer. De 
skaber en fællesskabsfølelse og lysten til 
at fortsætte.

Det blev blandt andet til en sangaften 
med tidligere statsminister Poul Nyrup 
Rasmussen og en halloweenformiddag 
for børnefamilier med musik, slush-ice, 
popcorn og slikposer. Morten Sønder-
gaard fortæller, at der dukkede menne-
sker op, som ingen af de frivillige havde 
mødt før, og at de sociale arrangementer 
også er vigtige for at holde gejsten oppe 
hos kampagnefolkene.

– Hvis man skal få folk til at stå tidligt 
op hver dag, så er der også brug for socia-
le arrangementer. Det gør, at man skaber 
et engagement blandt rigtig mange men-
nesker om at gøre noget. Det er nemmere 
at tage en uge mere, når man lige har haft 
en fantastisk sangaften sammen, siger 
Morten Søndergaard.  

Ruben Hensen fortæller, at det i Svend-
borgkredsen er lykkedes at få 140-150 
frivillige aktiveret i løbet af kampagnen. 
Blandt andet fordi man ringede rundt til 
størstedelen af kredsens medlemmer. 
Og fordi man anerkendte, at de frivillige 
kan bidrage med noget forskelligt til en 
valgkamp. 

– Vi ved fra tidligere, at nogle ikke 
ønsker at gå dør til dør eller være på 
gågadekampagner. Det skal vi respek-
tere. Men folk har jo samtidig meldt sig 
ind, fordi de gerne vil bidrage med noget. 
Og de fleste vil gerne dele foldere ud i 
postkasser. Vi har delt omkring 40.000 

blade ud i Svendborg og på Langeland. På 
den måde fik vi frigivet mange ressourcer 
i kernegruppen. Så vi er faktisk lykkedes 
med at aktivere nogle medlemmer, som 
ikke tidligere har været aktive.

Det har også spillet en rolle, at de kom-
munale byrødder har været aktive i kam-
pagnen og anbefalet at stemme person-
ligt. I Svendborg har de blandt andet fået 
et antal plakater, hvor de står sammen 
med Bjørn Brandenborg og anbefaler at 
stemme på ham, fortæller Ruben Hensen. 
Og i Tårnbykredsen har både Tårnbys 
borgmester og kommunalbestyrelses-
medlemmer i Tårnby og Dragør taget 
deres tørn i kampagnen, fortæller Morten 
Søndergaard. 

KANDIDATEN SKAL GÅ FORAN
Endelig peger Morten Søndergaard og 
Ruben Hensen på vigtigheden af at have 
en kandidat, som går foran: 

– Det betyder rigtig meget for gejsten 
i en kampagne at have en kandidat, som 
bare er på hver dag. Og de få gange, hvor 
han ikke kunne være med ude på kam-
pagne, så var det klart kommunikeret ud, 
at han ikke kunne være med, fordi han 
lavede noget andet, som også handlede 
om kampagne, fortæller Morten Sønder-
gaard.

Ruben Hensen fremhæver, at Bjørn 
Brandenborg har været meget synlig i 
kredsen de sidste tre år. –Han er venlig, 
imødekommende og nede på jorden og 
taler pænt. Det er ikke kun vælgerne, som 
synes, at han er god. Det gør det også me-
get nemmere at finde frivillige, der har lyst 
til at bruge rigtig meget af deres fritid på 
at lave kampagne for ham, siger han.   
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Massevis af unge socialdemokrater 
turnerede Danmark rundt og 
startede demokratiske samtaler 
op med andre unge. Det skete ved 
at opsøge de unge på en række af 
deres foretrukne platforme.

Socialdemokratiet er også et parti 
for de unge. Erfaringerne fra tidlige-
re valg viser samtidig, at unge kan 

være en svær målgruppe at nå ud til. Og 
at stemmedeltagelsen blandt unge ofte 
ligger under gennemsnittet for befolknin-
gen. Det kræver derfor et særligt fokus at 
få flere unge til stemmeurnerne. 

Derfor prioriterede Socialdemokratiet 
ved dette valg en særskilt indsats for at 
kommunikere og målrette kampagne 
direkte til unge. Det betød blandt andet 
et stort fokus på sociale medier, fest-
lige kampagner og en målrettet indsats 
for samtaler med unge rundtom i hele 
Danmark, der hvor de naturligt holder til: 
på kollegier, uddannelsesinstitutioner og 
i nattelivet. 

DANMARKS STØRSTE YOUTUBER  
FULGTE ”METTE F”
Mere end 600 ungdomsuddannelser, er-
hvervsskoler, professionsskoler og lange 
videregående uddannelser blev besøgt. 
Mange kollegier i de fire store byer fik 
udleveret snackkurve eller aftensmads-
kasser til fællesspisning. 

På de sociale medier kunne over 
300.000 unge se Danmarks største 
youtuber, Alexander Husum, følge Mette 
Frederiksen en hel dag. Der blev produce-
ret sjove og relevante kampagnevideoer, 
som i alt fik små 10 millioner visninger. 

Videoer, hvor almindelige unge men-
nesker sidder sammen med Mette 
Frederiksen og taler politik, en video med 
Dan Jørgensen, som anmelder en vegansk 
sandwich sammen med én af Danmarks 

sjoveste influencere, Casper Drømme, og 
Magnus Heunicke, der sidder i radiovær-
ten og youtuberen Johnni Gades gamer-
studie og taler om sundhedspolitik.

BÆREDYGTIGT MODESHOW
Den sidste weekend i valgkampen dedi-
kerede unge socialdemokrater sammen 
med folketingsmedlem Ida Auken til 
fremtidens bæredygtige modeindustri. 
Der blev stablet et stort, bæredygtigt 
fashion op i København i rå og urbane 
omgivelser under Bispeengbuen. 

Her blev tidligere partiformand Mogens 
Lykketoft og borgmester på Frede-
riksberg, Michael Vindfeldt, set på den 
grønne løber. Derudover var at se på 
catwalken den dansk-tyrkiske super-
model Tülin Sahin, skuespillerne Peter 
Christoffersen og Christian Gade Bjerrum, 
den internationale model Victor Hugo og 
måske én af Danmarks sjoveste kvinder, 
Annika Aakjær, der er kendt som både 
sanger og skuespiller. 

Et par hundrede unge mennesker del-
tog i kampagnearrangementet og pryde-
de tilskuerpladserne og skabte sammen 
med de to seje DJ’s en god og ekstatisk 
stemning. Arrangementet skabte et blik 
ind i fremtidens modeindustri og beviste 

FOLKETINGS VALGET 
BLEV OGSÅ ET  
UNGEVALG

endnu en gang, at kreative og seriøse 
aktiviteter og arrangementer målrettet 
unge er værdifuldt for vores parti og for 
omtalen af Socialdemokratiet i storbyen.

DSU’ERE AKTIVE OVER HELE LANDET 
Ungekampagnen blev til i et tæt samar-
bejde mellem Socialdemokratiet og Dan-
marks Socialdemokratiske Ungdom. Det 
var DSU’erne, som mange steder rundtom 
i landet stillede med frivillige unge, som 
gik ud og tog diskussionen med andre 
unge om politik og om vigtigheden af at 
stemme ved valget. 

Hos DSU lægger formand Katrine 
Evelyn Jensen også stor vægt på netop 
den direkte ”ung til ung”-kontakt som 
helt afgørende for at få flere unge til at 
stemme socialdemokratisk. 

– Det har været rigtig fedt at være en 
del af ungekampagnen. Vi har kørt landet 
tyndt og talt med tusindvis af unge. Rigtig 
mange var positive over for Socialdemo-
kratiet. Så vi har været med til at skubbe 
mange af dem det sidste stykke til så 
også at gå ned og stemme på Socialde-
mokratiet, fortæller hun.  

Mange folketingskandidater deltog 
også i ungekampagnen, særligt de kandi-
dater, som selv havde en fortid i DSU. 



Alderen for tidlig pension skal ikke stige 
i takt med folkepensionsalderen

Fødevareforbundet NNF har i mange år kæmpet 
for at sikre lønmodtagere med de længste og 
hårdeste arbejdsliv en ret til at trække sig tilbage 
fra arbejdsmarkedet, inden kroppen siger stop. 

Med Socialdemokratiet i spidsen lykkedes det at 
indføre en ret til tidlig pension til de nedslidte, 
men vores kamp for tidlig pension er ikke slut. 

Fødevareforbundet NNF vil have ordningen 
fremtidssikret, så den ikke forringes, hvis 
pensions alderen hæves.

Ole Wehlast, Forbundsformand, Fødevareforbundet NNF
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32 ÅR 
I DEMOKRATIETS 
TJENESTE

Der er ikke mange, der kan 
prale af at have oplevet 
det danske demokrati fra 
fuldstændig centralt hold 
så længe som Henrik Dam 
Kristensen, der har repræ
senteret Socialdemokratiet i 
både EuropaParlamentet og 
Folketinget igennem 32 år.

AF JULIE STEENBUCH HOLT

Det var en blæsende og lidt over-
skyet efterårsdag, da tidligere 
formand for Folketinget, minister 

og socialdemokratisk folketingsmedlem 
Henrik Dam Kristensen endegyldigt fik 
vished om, at hans tid i Folketinget var 
slut. Den 5. oktober udskrev statsmini-
ster Mette Frederiksen nemlig folketings-
valg, og julen forinden havde Henrik Dam 
Kristensen sammen med sin kone, Bente, 
og resten af familien taget beslutningen 
om, at han ikke skulle genopstille ved 
næste folketingsvalg.

Henrik Dam Kristensen blev første 
gang valgt ind i Folketinget i 1990, da 
formanden hed Svend Auken, og partiet 
kunne bryste sig af hele 69 mandater. Han 

har oplevet et socialdemokrati, der har 
taget nødvendige og afgørende skridt, 
og som har udviklet sig med afsæt i sin 
egen historie og sit eget DNA. Et social-
demokrati, der i en tid med splittelse og 
politisk polarisering står tilbage som det 
eneste egentlige folkeparti i Danmark. 
Og et socialdemokrati, der næsten 100 år 
efter Thorvald Staunings første regerings-
periode stadig formår at bære balancen 
mellem rettigheder og pligter som sit 
pejlemærke.

Det er vemodigt at sige farvel, men da 
Henrik Dam Kristensen for sidste gang 
indtog formandens stol i Folketinget 
under åbningsdebatten den 6. oktober, 
kunne han mærke, at beslutningen var 
den rigtige.
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BLÅ BOG
• Født 31. januar 1957.

• Gift med Bente Dam Kristensen, 
som han har fået i alt fire børn 
med.

• Arbejdede som hhv. landpostbud, 
i Dansk Flygtningehjælp og som 
skoleleder hos AOF Grindsted, 
inden han påbegyndte sin politiske 
karriere.

• Medlem af Folketinget for 
Socialdemokratiet 1990-2004  
og 2007-2022.

• Formand for Folketinget  
2019-2022.

• Medlem af Europa-Parlamentet 
2004-2006.

• Partisekretær i Socialdemokratiet 
2006-2007.

• Præsident for Nordisk Råd i  
2011 og i 2016.

• Har været både landbrugs- og 
fiskeriminister, fødevareminister, 
socialminister, transportminister 
og beskæftigelsesminister.

• Har været både gruppesekretær  
og gruppeformand.

 Foto: Ty Strange

– Da jeg blev valgt til Folketinget, klap-
pede alle, og da jeg holdt min sidste tale, 
klappede hele salen, og det bekræftede 
mig bare i, at det var lige præcis nu, det 
skulle være. Jeg sagde til mig selv den-
gang, at det er fantastisk at komme ind, 
men jeg skal også herfra på en ordentlig 
måde, siger han.

Henrik Dam Kristensen forlader altså 
Folketinget med en god fornemmelse, 
ligesom han også havde en god fornem-
melse, da han første gang som nyvalgt 
folketingsmedlem gik op ad den store 
trappe til vandrehallen på Christiansborg.

– Jeg fik en enorm bevidsthed om, at 
jeg nu var en del af de 179 personer, som 
havde forpligtelsen til at stemme i Folke-
tingssalen og dermed påvirke dansker-

nes hverdag og retningen for Danmark, 
fortæller han og mener selv, at han har 
bevaret respekten for sit folkelige mandat 
igennem alle årene. 

FOLKETINGET ER BEDRE END SIT RYGTE
Henrik Dam Kristensen føler sig meget 
privilegeret over at have brugt langt 
størstedelen af sit voksne liv på politik, 
og der er da også mange ting at være 
stolt af, når man i mere end 30 år har 
fået vælgernes opbakning og har kunnet 
lovgive på danskernes vegne. Men faktisk 
er han mest stolt af at have været en del 
af det, der ofte ikke er en del af fortællin-
gen i den brede offentlighed: nemlig det 
enorme samarbejde mellem partierne i 
Folketinget. 

– Den væsentligste årsag til, at Dan-
mark er et stabilt samfund, som mange 
andre lande kigger misundeligt mod, er, 
at langt størstedelen af den lovgivning, 
der bliver vedtaget i Folketinget, bliver 
vedtaget af et stort flertal af Folketingets 
medlemmer. Det er præcis det, der er 
med til at give den stabilitet, som er så 
fuldstændig afgørende for os som men-
nesker og for, at et samfund kan udvikle 
sig og blomstre, fortæller han.

HASTIGHEDEN I SAMFUNDET ER  
SKRUET GEVALDIGT OP
Siden 1990 har samfundet udviklet sig 
en del. Men faktisk er det ifølge Henrik 
Dam Kristensen ikke rammerne omkring 
folketingsarbejdet og regeringsarbejdet, 
der har gennemlevet de store markante 
forandringer. Regeringen, Folketinget og 
de politiske udvalg er bygget op på sam-
me måde. Arbejdet består af lovgivning, 
samråd og forespørgselsdebatter, og 
selvom der bl.a. er kommet åbne samråd, 
borgerforslag og granskningskommis-
sioner til, så er det basalt set det samme, 
som da Henrik Dam Kristensen for første 
gang satte sine ben på Christiansborg 
som nyvalgt folketingsmedlem.

Den mest markante forandring kan 
derfor ifølge ham siges med få ord: I dag 
er der ingen deadline. 

Mange kan nok stadig huske tiden 
før sociale medier og nyhedssider med 
daglige gule, blinkende breakingbjælker. 
En tid, hvor journalisterne havde en dead-
line om eftermiddagen, og hvor man om 
aftenen højst risikerede at blive ringet op 
af Radioavisen for at give en kommentar 
til morgenudsendelsen dagen efter. Det 

er altså hastigheden, som har forandret 
politik, mener Henrik Dam Kristensen.

– I dag er det sådan, at hvis man ikke er 
på en sag, kort tid efter at den er lagt på 
en nyhedsside, så løber det løbsk, siger 
han.

Og det har desværre resulteret i en me-
get kedelig rekord. Henrik Dam Kristen-
sen er den formand for Folketinget, der 
har måttet sygemelde flest folketings-
medlemmer med stress. 

– Min påstand er, at det ikke skyl-
des det daglige politiske arbejde med 
behandling af lovforslag og forhandlinger. 
Det skyldes, at man som folketingsmed-
lem hele tiden skal være på. Det er, som 
om man ikke er folketingsmedlem, hvis 
man ikke er på de forskellige medier og 
platforme hele tiden, siger han.

INTERNETTET OG DE SOCIALE MEDIER ER 
BLEVET DEN STORE KAMPPLADS
Ikke nok med at den øgede hastighed i 
politik fører til øget stress. Henrik Dam 
Kristensen ser også en alvorlig slagside 
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ved, at internettet generelt og de sociale 
medier i særdeleshed er blevet der, hvor 
de store politiske diskussioner udfolder 
sig, og hvor den politiske kamp foregår.

– Det, jeg har kunnet se i øjnene på fol-
ketingsmedlemmerne, er jo helt umåde-
ligt. Nu vil jeg nødig lyde som en gammel 
mand, der ikke har forstået noget som 
helst, men jeg kan jo se, at de sociale 
medier lægger et helt enormt pres, der er 
meget alvorligt for folks velbefindende, 
siger han. 

Henrik Dam Kristensen valgte selv at 
melde sig ud af diverse sociale medier, 
da han blev formand for Folketinget og 
dermed ikke skulle have noget at gøre 
med den daglige politiske håndtering på 
Christiansborg. Og det var en kæmpe let-
telse for ham.

– Det er vigtigt for mig at understrege, 
at jeg ikke mener, at vi skal væk fra de 
sociale medier, for de er kommet for at 
blive. Men folketingsmedlemmerne og 
samfundet bliver nødt til at have en sam-
tale med sig selv om, hvor meget det skal 
styre, for det negative aspekt fylder alt 
for meget efter min mening, siger Henrik 
Dam Kristensen.

Derfor har han et lille opråb: 
– Vi skal passe på, at Folketinget ikke 

bare bliver kulissen til det faglige arbejde 
på de sociale medier. Jeg ser en tendens 
til i nogle situationer, at rammen omkring 
Folketinget og brugen af det på sociale 
medier er vigtigere end at være en dygtig 
politisk håndværker og få gennemført 
god lovgivning.

POLITIK ER ET HÅNDVÆRK
Henrik Dam Kristensen vil ikke smide om 
sig med råd, men han vil alligevel gerne 
give ét råd til de nyvalgte folketings-
medlemmer, der sikkert har en kæmpe 
lyst til bare at kaste sig over en masse 
lovgivning. Men han anbefaler at have 
tålmodighed.

– Jeg tror, det er vigtigt at have i bagho-
vedet, at det tager omkring fire år at blive 
tømrer, elektriker og smed, så det tager 
nok også lidt tid, før man helt forstår det 
håndværk, som politik er, siger han. 

Adspurgt om han føler, at han har 
udrettet alt det, han kunne, svarer Henrik 
Dam Kristensen, at det faktisk er vigtigt 
at sidde med den modsatte følelse. 

– Hvis man ikke sidder med fornem-
melsen af, at man gerne ville have gjort 
noget færdigt, når man stopper, så har 
man forvaltet sit hverv dårligt og har ikke 

mere at byde ind med. Følelsen af gerne at 
ville have gjort mere skal være der, ellers 
bevæger man sig ikke fremad, siger han. 

FAMILIE, FOREDRAG OG CYKELTURE
Henrik Dam Kristensen føler sig meget 
tryg i, at Folketinget og de kommende 
regeringer også fremover kan sikre, at 
Danmark er et godt land at leve i. 

– Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at til 
trods for kriser og udfordringer er Dan-
mark samlet set et bedre samfund i 2022 
end i 1990. Folketinget har jo formået 
selv med skiftende regeringer og aktører 
at bringe det danske samfund fremad, 
siger han. 

Selvom Henrik Dam Kristensen ingen 
officielle forpligtelser har mere, så vil poli-
tik nok altid være en del af ham. Han kan 
selvfølgelig ikke lade være med at følge 
med i regeringsforhandlingerne og alt an-
det politik, der foregår på Christiansborg, 
men han er afklaret med, at han ikke skal 
være en del af det mere. 

Men den forhenværende folketingsfor-
mand kommer bestemt ikke til at kede 
sig. Han har sin familie og ikke mindst 
sit barnebarn, som han skal bruge rigtig 
meget tid sammen med. Han regner også 
med at skulle cykle noget mere og indgå 
i lidt bestyrelsesarbejde, og så har han 
til sin egen store overraskelse fået rigtig 
mange forespørgsler om at komme ud at 
holde foredrag.

– Så jeg kan nok godt få lavet en porte-
følje af ting, som jeg synes er interessant 
at arbejde med både lokalt og på lands-
plan. Det glæder jeg mig til at tage fat på, 
siger han.  

Statsminister Poul Nyrup 
Rasmussen præsenterer 
Henrik Dam Kristensen 
som ny socialminister.

 Foto: H
eine Pedersen, Scanpix
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Hvilket parti foreslår en 
skattelettelse til danskerne?1 På hvilket områder er der indgået 

en aftale næsten hver anden uge 
de seneste tre år?

3

Over 40.000 har fået tilkendt ret til 
tidlig tilbagetrækning. Hvad kaldes ord-
ningen i folkemunde?

2 Hvor vil de konservative skære 
op til 40.000 medarbejdere?4

DENNE KRYDSOGTVÆRS BLEV UNDER 
FOLKETINGSVALGKAMPEN BRAGT I EN 
RÆKKE  LOKALE UGEBLADE.

Hvilket parti foreslog under  
valgkampen skattelettelse?

På hvilket områder er der indgået 
en aftale næsten hver anden uge 
de seneste tre år?

Over 40.000 har fået tilkendt ret til 
tidlig tilbagetrækning. Hvad kaldes 
ordningen i folkemunde?

Hvor vil de konservative skære
op til 40.000 medarbejdere?
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FOLKETINGSGRUPPE
H E R  E R  D E N  N Y E  S O C I A L D E M O K R AT I S K E

SOCIALDEMOKRATIET FIK 50 
MANDATER VED FOLKETINGSVALGET 
DEN 1. NOVEMBER 2022. MANGE 
ER BLEVET GENVALGT, MEN DER ER 
SELVFØLGELIG OGSÅ NYE ANSIGTER, 
SOM ER BLEVET VALGT FOR FØRSTE 
GANG. HER KAN DU LÆSE, HVEM 
HELE DEN NYE SOCIALDEMOKRATISKE 
FOLKETINGSGRUPPE ER, HVOR DE ER 
OPSTILLET, OG HVOR LÆNGE DE HAR 
VÆRET MEDLEM AF FOLKETINGET

Køge, medlem siden 2014 Sønderborg, medlem siden 2007 Vejle Syd, medlem siden 2019 Frederikshavn, medlem  
1992-1994 og igen siden 1998

Astrid Krag Benny Engelbrecht Birgitte Vind Bjarne Laustsen

Esbjerg, medlem siden 2019 Brønderslev, medlem siden 2011 Skive, medlem siden 2019 Holstebro, medlem siden 2011

Anders Kronborg Ane Halsboe-Jørgensen Anne Paulin Annette Lind 

Svendborg, medlem siden 2019 Aarhus Vest, medlem siden 2019 Kolding Syd, medlem siden 2015 Middelfart, medlem siden 2015 Hillerød, NYVALGT Himmerland, medlem siden 2007

Bjørn Brandenborg Camilla Fabricius Christian Rabjerg 
Madsen

Dan Jørgensen Fie Hækkerup Flemming Møller  
Mortensen

Slagelse, NYVALGT Helsingør, medlem siden 2019 Frederiksberg, medlem  
siden 2021

Aarhus Øst, medlem siden 2011 Gladsaxe, medlem 2014-2015  
og siden 2019

Haderslev, medlem siden 2013

Frederik Vad Henrik Møller Ida Auken Jens Joel Jeppe Bruus Jesper Petersen



19SOCIALDEMOKRATEN DECEMBER 2022

Lolland, medlem siden 2019 Ballerup, medlem siden 2019 Faaborg-Ærø-kredsen, NYVALGT Vejen, NYVALGT Holbæk, medlem siden 2015 Rønne, medlem siden 2015

Kasper Roug Kasper Sand Kjær Kim Aas Kris Jensen Skriver Kaare Dybvad Bek Lea Wermelin

Aalborg Øst, medlem siden 2001 Roskilde, medlem siden 2005 Valby, medlem 2011-2019  
og fra 2022. 

Herning Syd, medlem siden 2005 Rødovre, medlem siden 2001  Aarhus Syd, medlem 2001-2005 
og siden 2011

Mette Frederiksen Mette Gjerskov Mette Reissmann Mogens Jensen Morten Bødskov Nicolai Wammen

Djurs, medlem siden 2007 Næstved, medlem siden 2005 Randers Nord, medlem  
siden 2019

Hvidovrekredsen, NYVALGT Egedal, NYVALGT Brøndby, medlem siden 2015

Leif Lahn Jensen Magnus Heunicke Malte Larsen Maria Durhuus Matilde Powers Mattias Tesfaye

Mariagerfjord, NYVALGT Østerbro, medlem siden 2011 Tårnby, medlem siden 2015 Kalundborg-Odsherred, medlem 
siden 2011

Hjørring, medlem siden 2005 Frederikssund, medlem  
siden 2019

Per Husted Pernille  
Rosenkrantz-Theil 

Peter Hummelgaard Rasmus Horn  
Langhoff

Rasmus Prehn Rasmus Stoklund

Assens, NYVALGT Thisted, medlem siden 2011 Silkeborg Syd, medlem  
siden 2007

Horsens, NYVALGT Odense Syd, NYVALGT Odense Vest, medlem siden 2011

Sara Emil Baaring Simon Kollerup Thomas Jensen Thomas Monberg Thomas Skriver  
Jensen

Trine Bramsen



Efter 15 år som faglært i 
Folketinget takker Lennart 
Damsbo-Andersen af. 
Imens er yngre kræfter 
som industriteknikeren 
Thomas Skriver Jensen 
klar til at tage kampen op. 
For uden repræsentation 
opstår der blinde vinkler på 
Christiansborg, mener de 
to socialdemokrater.

AF: SARAH SCHEER
Foto: Lasse Lundberg Andreasen

D e går sammen op ad den store, 
ikoniske stentrappe. 

For Thomas Skriver Jensen, der 
er nyvalgt folketingsmedlem fra Fyn, 
starter et nyt kapitel. For den 40 år ældre 
Lennart Damsbo-Andersen lakker 15 år 
på Christiansborg mod enden. 

Trods aldersforskellen har de en  
væsentlig ting til fælles. Noget, som  
præger deres tilgang til politik. De er 
begge faglærte.  

– Hils på dem, du møder. Sikker-
hedsvagterne, rengøringspersonalet og 
håndværkerne. Præcis som du ville gøre 
hjemme på din arbejdsplads, lyder rådet 
til 26-årige Thomas Skriver Jensen fra 
den 66-årige Lennart Damsbo-Andersen, 
da de er gået igennem porten. Som han 
tilføjer: – Politikere kommer og går – med-
arbejdere består.

FRA FABRIKSGULVET TIL FOLKETINGET
Erfaringen fra et rigtigt arbejde har været 
helt afgørende for Thomas Skriver Jensen, 
der er udlært industritekniker. På hans 
valgplakater har valgsloganet lydt “Fra 
fabriksgulvet til Folketinget”. 

Den rejse, fra fabrikken eller skurvog-
nen til Slotsholmen, mener både Lennart 
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EN FAGLÆRT TAKKER AF 
  – EN FAGLÆRT 
     KOMMER IND

Lennart Damsbo-Andersen, 66 år.  
Tidligere medlem af Folketinget fra 2007 
til 2022 valgt i Guldborgsundkredsen. 
Udlært tømrer og tidligere borgmester i 
Nysted Kommune.

Thomas Skriver Jensen, 26 år.  
Nyvalgt folketingskandidat fra  
Odense Syd-kredsen. 
Udlært industritekniker og tidligere 
formand for Dansk Metal Ungdom.



Damsbo-Andersen og Thomas Skriver 
Jensen, at langt flere burde tage. 

– Det er vigtigt, at der er folk på Christi-
ansborg, som har prøvet at have et helt 
almindeligt arbejde – og ikke kun på en 
akademisk arbejdsplads. Som ved, hvad 
det vil sige at stå op klokken kvart i fem 
for at møde ind på arbejde klokken seks. 
Vi har brug for flere, som har en fornem-
melse for det liv, siger Lennart Damsbo-
Andersen.

Han mener, at der er for mange, der 
har kørt den lige linje fra ungdomspartiet 
og de akademiske studier til en karriere 
på Christiansborg uden at nå at få den 
erfaring, som et helt almindeligt arbejde 
giver. 

MANGLENDE REPRÆSENTATION AF 
FAGLÆRTE
Tallene viser, at Lennart Damsbo-Ander-
sen har ret i sin fornemmelse af, at der 
mangler faglærte og ufaglærte på Christi-
ansborg. For akademikerne sidder tungt 
på magten i Folketinget. Kun 24 ud af de 
175 danske medlemmer af Folketinget 
har en faglært baggrund, viser en opgø-
relse foretaget af Fagbladet 3F. Samtidig 
har hele 71 procent af det nye folketing 
en akademisk baggrund. 

Den manglende repræsentation på 
Slotsholmen svækker engagementet 
i politik hos de faglærte unge, oplever 
Thomas Skriver Jensen. Når han taler med 
eleverne på erhvervsskolerne på Fyn, er 
det tydeligt, at morgendagens elektrikere 
og malere ikke oplever, at politik handler 
om dem. De kan ikke spejle sig i politi-
kerne på Christiansborg, og de taler ikke 
ind i deres hverdag. 

– Hvis man er et ungt faglært el-
ler ufaglært menneske, som gerne vil 
stemme på en, som ligner en selv, så kan 
man ikke stemme på nogen under 60 år 
på Fyn. Det synes jeg er lidt vildt, hvis jeg 
skal være helt ærlig, siger Thomas Skriver. 

SLOTSHOLMENS BLINDE VINKLER
Når partierne ikke har den erfaring re-
præsenteret i deres folketingsgruppe, så 
kommer nuancerne til at mangle. Det har 
Lennart Damsbo-Andersen oplevet både 
fra Folketingets talerstol og i Beskæftigel-
sesudvalget, hvor han har siddet samtlige 
af de 15 år, han har været socialdemokra-
tisk folketingsmedlem.

Thomas Skriver Jensen har ofte måttet 
tage sig til hovedet, når eksempelvis Ra-
dikale Venstre er kommet med udtalelser 
om arbejdsmarkedet. 

– Man taler om specialiseret arbejds-
kraft som noget, man bare kan skrue 
op og ned for, som var det vand fra en 
hane. Når man har været ude på en rigtig 
arbejdsplads, så ved man, at det ikke kan 
lade sig gøre, siger Thomas Skriver Jensen. 
Også i deres eget parti har der været 
blinde vinkler. Men Socialdemokratiet har 
foretaget en vigtig bevægelse, så man i 
dag står stærkere på de faglærtes dags-
ordener, mener de to socialdemokrater. 

ARNE-PENSION VAR DET STORE 
SVENDESTYKKE 
Da Socialdemokratiet i januar 2019 
præsenterede forslaget om værdig tilba-
getrækning for nedslidte med over 40 år 
på arbejdsmarkedet, var det for Lennart 
Damsbo-Andersen det helt store sven-
destykke, der viste det kursskifte, som 
partiet har foretaget med Mette Frederik-
sen ved roret. 

– For mig var det en af de gange, hvor 
jeg har været allermest stolt af vores parti. 
Værdig tilbagetrækning handler om rigtige 
menneskers rigtige problemer. Det er ær-
kesocialdemokratisk politik, siger han. 

Arne-pensionen blev af daværende 
statsminister Lars Løkke Rasmussen 
kaldt ”det største bluff i dansk politik i 
flere generationer”. I dag har 43.800 per-
soner fået tildelt retten til tidligere pen-
sion. Fra starten kunne Lennart Damsbo-
Andersen mærke helt ned i maven, at 
forslaget var rigtigt. 

– Jeg tænkte på de kollegaer, som jeg 
har haft gennem årene, der er blevet slidt 
op på deres arbejde. Vi vidste i folketings-
gruppen, at vi ville møde modstand alle 
vegne. Men vi stod med rank ryg. For os 
var det ikke en teoretisk ting. Det er no-
get, vi kan mærke og kender til, siger han.

Alliancen mellem Socialdemokratiet 
og det faglærte Danmark er også blevet 
styrket blandt de unge i bevægelsen, 
mærker Thomas Skriver Jensen, der fra 
2018 til 2021 var formand for Dansk 
Metal Ungdom. 

– I mange år var det ikke en førsteprio-
ritet i DSU, at man skulle være arbejder-
bevægelsens politiske led blandt de unge. 
Men man er blevet bedre til at sætte sig 
ind i unge faglærtes hverdag og se deres 
udfordringer, siger han. 

EN SVÆR DISKUSSION OM UNGES 
UDDANNELSE
En af de næste store slag, der skal slås, er 
kampen for et uddannelsessystem, som 

får flere unge til at vælge en faglært frem-
tid, mener Thomas Skriver Jensen. 

– Vi taler altid om penge, men vi er nødt 
til også at tale om mennesker, siger han 
og uddyber: 

– Vi skal adressere, at vi uddanner over 
dobbelt så mange akademikere, som 
vores nuværende arbejdsstyrke består af. 
Samtidig mangler vi håndværkere, pæda-
goger og sygeplejersker. Det er vi nødt til 
at tale om.

Thomas Skriver Jensen roser dog So-
cialdemokratiets forslag om at investere 
en halv milliard årligt i erhvervsuddan-
nelserne. 

Flere penge gør det bare ikke alene. 
I 2030 vil Danmark mangle lige knap 
100.000 faglærte, viser en fremskrivning 
fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 
De to socialdemokrater er enige om, at 
de faldende ungdomsårgange gør det 
bydende nødvendigt at tage hul på den 
upopulære snak om optaget på de akade-
miske uddannelser. 

– Socialdemokratiet er næsten det 
eneste parti, som tager den diskussion 
seriøst, siger Lennart Damsbo-Andersen, 
der forudser, at Thomas Skriver Jensen og 
andre kommer til at møde stor modstand 
fra blandt andet venstrefløjen. 

URETFÆRDIG ULIGHED I ARBEJDSMILJØ
Kampen for et bedre arbejdsmiljø er et 
af de andre steder, hvor Thomas Skriver 
Jensen planlægger at samle handsken op. 

– Det er bundhamrende uretfærdigt, 
at der sikkerhedsmæssigt er forskel på, 
om du arbejder på et kontor eller på en 
byggeplads. Arbejdsmiljø fylder for lidt. 
Vi skal som parti være bedre til at tale 
om arbejdsmiljø, siger Thomas Skriver 
Jensen, der selv fik et helt nyt syn på ar-
bejdsmiljø, da hans kammerat fra Dansk 
Metal Ungdom døde i en eksplosion på 
Grenaa Skibsværft.  

Man er kommet et godt stykke i forhold 
til at sikre et bedre arbejdsmiljø og et 
styrket tilsyn, men der er stadig arbejde 
at gøre, mener Lennart Damsbo-An-
dersen, der nu er klar til at give stafet-
ten som faglært i Folketinget videre til 
nye, friske kræfter som Thomas Skriver 
Jensen. 

Den 66-årige socialdemokrat skal ikke 
tilbage og arbejde som tømrer. Men mon 
ikke værktøjet kommer i brug, for som 
han siger: – Der er nok nogle børn, der 
skal have lavet lidt.    
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BLIV DSU’ER

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

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

KÆRE SOCIALDEMOKRATER

AF KATRINE EVELYN JENSEN, FORBUNDSFORMAND FOR  
DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM (DSU) 

Valgnatten d. 1. november 2022 
var en af de vildeste aftener i 
mit liv. Den fælles forløsning og 

glædesrus, der opstod til valgfesten på 
Borgen, da DR’s mandattælling ændrede 
sig fra 86 til 87 mandater til rød blok, 
var fuldstændig ubeskrivelig. En helt 
fantastisk oplevelse med en hård, lang 
og rigtig god valgkamp som bagtæppe. 
Socialdemokratiet har fået det bedste 
resultat i 20 år. DSU er virkelig stolt af at 
have været med til at sikre det. 7 DSU’ere 
er desuden blevet valgt til Folketinget, og 
dem glæder vi os til at følge. 

I skrivende stund er der ikke nogen af 
os, der ved, hvordan regeringsforhandlin-
gerne ender. Men DSU kommer til at være 
en konstruktiv partner for den nye rege-
ring. Vi vil holde den på sporet og sikre en 
klar retning for Danmark de næste 4 år. 

Vi har genvundet serveretten for første 
gang siden 1998. Den skal bruges til at 
skabe sociale og grønne fremskridt til 
gavn for dem, der har mindst. Det kom-
mer DSU til at kæmpe for. Herunder vil 
jeg gerne give dig, kære læser, vores bud 
på de tre ting, der har størst betydning i 
regeringsforhandlingerne: 

– For det første er der ikke nogen tvivl 
om, at der er brug for en uddannelsesre-
form i Danmark. I dag uddanner vi skævt 
i forhold til arbejdsmarkedets behov. 
Erhvervsuddannelserne er blevet struktu-
relt underprioriteret i alt for mange år. Vi 
har brug for over 100.000 flere faglærte, 
hvis vi overhovedet skal komme i nærhe-
den af at nå vores klimamålsætning om 
70 % reduktion i 2030. Det vigtigste, vi 
kan gøre for klimaet nu, er at sikre den 
kompetente arbejdskraft. Desuden hand-
ler investeringer i erhvervsuddannelserne 
også om at komme uddannelsessnob-
beriet i Danmark til livs. Unge faglærte er 
vores fremtids klimahelte. Deres fag og 
kompetencer er fuldstændig afgørende. 

Det skal også afspejle sig i den måde, vi 
omtaler erhvervsuddannelserne på. 

– Der er meget snak om arbejdsud-
budsreformer lige nu. Hvis man spørger 
de borgerlige partier eller Dansk Industri, 
er de helt ”nødvendige for vores frem-
tid”, må man forstå. Det er en sandhed 
med modifikationer. Ja, vi mangler bl.a. 
faglærte, sygeplejersker, pædagoger og 
sosu-assistenter, men løsningen på det 
er ikke at sænke dagpengene, fjerne 
efterlønnen, skære i kontanthjælpen 
og give topskattelettelser, som altid er 
automatreaktionerne fra højrefløjen. Nej, 
løsningerne er reformer, der har til formål 
at bygge mennesker op. I dag er der 
45.000 unge mellem 15 og 29 år, der hver-
ken er i uddannelse eller arbejde. Det er et 
kæmpe potentiale. Vi bør lave reformer, 
der bygger de unge op til at have styrken 
og selvværdet til at kunne gennemføre en 
uddannelse og komme i beskæftigelse. 
Det kræver en nemmere indgang til det 
offentlige system, en styrket psykiatri, 
investeringer i uddannelsestilbud som 
TAMU og FGU samt en mere praktisk fol-
keskole, hvor børn med ADHD, ordblind-
hed og autisme bedre kan lykkes. 

– Min sidste pointe skal være, at det er 
afgørende, at vi fortsætter med at vælge 
den solidariske måde at håndtere kriser 
på. Mange troede nok, da de hoppede ned 
fra sofaen ind i det nye årti nytårsaften 
mellem 2019 og 2020, at 2020’erne ville 
blive optimismens årti. Sådan havde jeg 
det i hvert fald selv. Vi havde lige genvun-
det regeringsmagten, arbejdsløsheden 
var virkelig lav og væksten i 2019 solid. 
En verdensomspændende pandemi, krig 
i Europa og energi- og inflationskrise 
senere står 2020’erne nok nærmere til 
at blive prøvelsernes årti. For udsigterne 
til 2023 er desværre ikke for sarte sjæle. 
Det Økonomiske Råd regner med, at vi 
mister 100.000 job i Danmark inden for 

de næste tre år. Boligmarkedet er ved at 
dykke. 40 % af al den gødning, Europa 
plejede at importere, kom fra Rusland, så 
nu er der også en mulig fødevarekrise på 
vej. Alle disse prøvelser og kriser kræver 
et stærkt lederskab med et solidarisk 
kompas. Mette Frederiksen og den social-
demokratiske regering valgte den rigtige 
vej gennem coronakrisen ved at føre 
ekspansiv finanspolitik. Holde hånden un-
der lønmodtagerne og virksomhederne. 
Man spændte sikkerhedsnettet ud ved 
at hæve dagpengesatsen de første tre 
måneder. Ukrainerne viser vi solidaritet 
ved at tage imod dem med åbne arme, 
sende våben, træne soldater og holde 
fast i opbakningen i både Norden, EU og 
Nato. Derfor bliver det vigtigste for en ny 
regering at holde fast i den solidariske 
krisestyring. Vi skal hjælpe danskerne 
målrettet igennem inflationskrisen, 
holde hånden under dagpengesystemet 
og give fagforeningerne mere ansvar for 
jobformidlingen. Det er det mest retfær-
dige, men det er faktisk også det mest 
økonomisk ansvarlige. Da man valgte den 
diametralt modsatte vej for finanskrisen 
i 2008-09, forværrede og forlængede det 
krisen med det resultat, at Danmark blev 
fattigere, og de mennesker, der mistede 
deres arbejde, blev mere utrygge og sta-
dig i dag har et lønefterslæb. 

Danskerne har givet os en enorm til-
lidserklæring. Mange udfordringer lurer 
forude. Men vi er det parti med det stær-
keste kompas, der sikrer frihed, fremgang 
og muligheder for alle slags mennesker. 
Det skal vi værne om. DSU er klar til de 
næste fire år!  



Tillykke  
med valget

Husk HK’erne, når hverdagen 
går i gang igen 

Det handler om at bruge  
de rette kompetencer  

til de rette opgaver

Det er nemlig HK’erne,  
der har din og min ryg

Uden dem går Danmark i stå

Med venlig hilsen

Anja C. Jensen 
Formand for 215.000 HK’ere
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  EN KLIPPE 
I TIDENS
  BRÆNDING

AF MARTIN E.O. GRUNZ

I 1934 kunne Socialdemokratiet of-
fentliggøre sit nye arbejdsprogram 
”Danmark for Folket”, forfattet af 

partiets formand, Th. Stauning. I forordet 
til programmet skrev Stauning om opløs-
ningstendenserne i 1930’ernes politiske 
landskab. Det stod slemt til i Europa, hvor 
autoritære og diktatoriske kræfter kom 
til magten. Mest truende var den nazisti-
ske magtovertagelse i Tyskland i 1933. 
Men også i Danmark var truslerne mod 
demokratiet til stede. I 1932 var det sta-
linistiske DKP kommet i Folketinget, og 
både nazistiske og fascistisk inspirerede 
partier skød frem. I flere tilfælde ledet af 
personer, der var brudt ud af andre par-
tier. Det var i dén situation, at Stauning 
skrev, at Socialdemokratiet stod som ”en 
klippe i tidens brænding”. Socialdemo-
kratiet var blevet den stabile garant for 
den fredelige udvikling i folkestyret.

DEL JER EFTER ANSKUELSE
I politik brydes holdninger, og interes-
ser varetages. Både de principielle og 
de personlige modsætninger kan blive 

Socialdemokratiet 
er det eneste af de 
gamle partier, hvor 
formanden ikke har 
skiftet parti.

sat skarpt op over for hinanden. Det er 
derfor naturligt, at det kan komme til 
konflikter, og der er intet mærkværdigt 
i, at nye partidannelser bliver skabt. Ikke 
desto mindre er det bemærkelsesværdigt, 
at Socialdemokratiet har en partikultur, 
hvor loyaliteten over for partiet har en 
helt særlig karakter. Tillidsposterne bliver 
opfattet som hverv, der repræsenterer 
noget mere og dybere end en midlerti-
dig post. Man er som tillidsvalgt led i en 
kæde, der har rødder langt tilbage og 
forhåbentlig også vokser langt ind i frem-
tiden. Derfor er det heller ikke mærkeligt, 
at Socialdemokratiets formænd altid 
har omfattet hvervet med både pligt og 
stolthed. 

Ingen af Socialdemokratiets formænd 
har meldt sig ud eller stiftet et nyt parti. 
Socialdemokratiet er dermed, bortset fra 
de helt nye partier, det eneste parti, hvor 
formanden ikke har skiftet parti. 

TO GANGE CHRISTMAS MØLLER  
FORLOD PARTIET
Et blik på de øvrige tre ”gamle” danske 
partier viser nogle iøjnefaldende forhold. 
Det Konservative Folkeparti har en lang 
tradition for hårde interne politiske opgør, 
og måske skal man søge forklaringen i, at 
partiet opstod som en sammenslutning 
af i hvert fald tre forskellige strømninger/
politiske grupperinger, som hver havde 
deres medbragte kultur. I 1930’erne og 
40’erne forlod de tidligere konservative 
ledere Victor Pürschel og John Christmas 
Møller partiet. Ikke desto mindre kom 
især Christmas Møllers navn til at blive et 
symbol i partiet, der trak tråde i voldsom-
me opgør i både 1970’erne og 1990’erne. 
Blandt de konservative ledere i 1990’erne 
var Pia Christmas-Møller (John Christmas 
Møllers grandniece), som senere forlod 
partiet. 
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Den socialdemokratiske statsminister  
Vilhelm Buhl (tv.) og den konservative  
udenrigsminister John Christmas Møller (th.)  
kort efter befrielsen i 1945. Få år senere brød  
Christmas Møller med Det Konservative Folkeparti.

Venstres Knud Kristensen (th.) 
har netop overladt nøglerne  
til Statsministeriet til social-
demokraten Hans Hedtoft. 
Kort tid efter meldte Knud  
Kristensen sig ud af Venstre. 
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Radikale Venstre har haft en formands- 
og lederrække, der har været relativt 
stabil. Måske skyldes det, at partiet selv 
opstod som en udbrydergruppe fra Ven-
stre. Positioneringen har altid været vigtig 
for Radikale Venstre, og udtrykket ”del jer 
efter anskuelse” bliver ofte fremhævet 
som en ledetråd for radikale politikere. 
Blandt de radikale, der brød med partiet, 
var Erik Scavenius, der i en periode i 
1920’erne havde været formand. Efter sit 
brud med Radikale Venstre blev han un-
der besættelsen i 1942-43 statsminister, 
men uden at være tilknyttet et parti.

LØKKE VAR IKKE DEN FØRSTE 
Mest spektakulært er situationen for 
Venstre, hvor hele tre statsministre, J.H. 
Deuntzer, Knud Kristensen og Lars Løkke 
Rasmussen, har forladt partiet. Det er 
spektakulært, fordi Venstre udspringer af 
en gammel politisk kultur, der har tråde 
helt tilbage til folkestyrets fødsel i midten 
af 1800-tallet. På trods af forskellige 
navne og positioneringer har der været 
en rød tråd i den politiske kurs hos de for-
skellige partier, der benævnte sig Venstre. 
Også efter den endelige sammenslutning 
af Venstre i 1910 har flere partier dannet 
sig af udbrydergrupper. Mest bemær-
kelsesværdigt Knud Kristensens De 
Uafhængige og Lars Løkke Rasmussens 
Moderaterne.

EN STABIL PARTIKULTUR
Socialdemokratiet var det første moderne 
parti i Danmark, der skabte en fælles 
medlemsorganisation over hele landet. 
Fra stiftelsen i 1871 var sammenholdet 
i partiet og det forpligtende medlem-
skab medlemmerne imellem et markant 
træk, som politiske modstandere både 
forundredes over og frygtede. Internt i 
Socialdemokratiet, og arbejderbevægel-
sen som helhed, skabte det et sammen-
hold så stærkt, at det for mange blev et 
ankerpunkt i tilværelsen. Generationer af 
socialdemokratiske tillidsfolk har bevaret 
tilhørsforholdet til partiet livet ud trods 
alle udfordringer og omvæltninger. Der-
iblandt partiets formænd. 

DE HAR FORLADT DERES PARTI: 
VENSTRE

 J.H. Deuntzer, statsminister 19011905

 Knud Kristensen, formand 19411949, statsminister 19471949

 Lars Løkke Rasmussen, formand 20092019,  
statsminister 20092011 og 20152019

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

 Victor Pürschel, formand for Folketingsgruppen, 19221928

 John Christmas Møller, formand 19321939

 Hans Engell, politisk leder 19931997

 Pia ChristmasMøller, politisk leder 19981999

RADIKALE VENSTRE

 Erik Scavenius, formand 19221924

SF

 Sigurd Ømann, formand 19681974

 Annette Vilhelmsen, formand 20122014

NY ALLIANCE/LIBERAL ALLIANCE

 Naser Khader, politisk leder 20072009 

DANSK FOLKEPARTI

 Kristian Thulesen Dahl, formand 20122021
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60.000 borgere, 6.000 medarbejdere og én nyvalgt 

BORGMESTER 
Det er et år siden, at 
Simon Hansen blev valgt 
som borgmester i Guld-
borgsund Kommune. Selv 
om ansvaret er stort, be-
slutningerne er mange, 
og forventningerne er 
høje, ser Simon Hansen 
alligevel sig selv som en 
heldig mand.

AF KRISTIAN JØRGENSEN 

Det er en kliche, men at være borg-
mester er ikke bare et job. Det er 
en livsstil. 

Det har Simon Hansen fundet ud af, her 
et år efter at han blev udnævnt som borg-
mester i Guldborgsund Kommune. 

Han er en af de 38 folkevalgte, der 
efter kommunalvalget i 2021 endte som 
ny borgmester i forhold til den seneste 
valgperiode. 

Men hvordan ændrer hverdagen sig, 
når man pludselig bliver borgmester og 
dermed den øverste politiske leder i en 
kommune? 

Simon Hansen har konstateret, at borg-
mesterposten i hvert fald ikke er en, man 
kun passer fra kl. 9 til kl. 16.30. 

– Det er svært at gøre op, hvor mange 
timer jeg arbejder. Men jeg betragter det i 
virkeligheden ikke som et arbejde. For jeg 
er simpelthen så privilegeret, at jeg får 

lov til at beskæftige mig med noget, som 
jeg virkelig brænder og interesserer mig 
for. Og jeg er på arbejde, uanset hvad jeg 
laver, siger Simon Hansen. 

Derfor mærkede han også hurtigt, at 
der var mange, der ville snakke med ham. 
Uanset tid og sted. 

– Når jeg afleverer mine børn i daginsti-
tution om morgenen, så er jeg på arbejde. 
Når jeg går ud og handler, er jeg også 
på arbejde. Når jeg går i svømmehallen 
med mine børn, så stiller folk spørgsmål, 
selvom jeg står under bruseren. Jeg er på 
hele tiden, og jeg er borgmester – uanset 
hvad jeg laver, siger Simon Hansen, der 
dog ikke klager.

– Jeg arbejder mange timer, men så 
længe det er sjovt, så går jeg ikke så 
meget op i antallet af timer, siger den 
36-årige borgmester.

ERFARING FRA BYRÅDET 
Som så mange andre borgmestre stiftede 
Simon Hansen bekendtskab med byråds-
arbejdet, før han fik kæden om halsen.

Men selvom Simon Hansen havde 
beskæftiget sig med Guldborgsunds 
udfordringer som byrådsmedlem, fik han 
et andet blik på tingene, da han blev borg-
mester for kommunen med cirka 6.000 
medarbejdere og 60.000 indbyggere. 

– Der er kæmpestor forskel på at være 
byrådsmedlem og borgmester. Som borg-
mester får man så mange informationer 
og så meget baggrundsviden. Og så er 
der enormt mange mennesker, der gerne 
vil mødes med en hele tiden. Så det er en 
helt, helt anden verden, siger han.  

SVÆRE PROBLEMER 
At være borgmester er sjældent et nemt 
job. For Simon Hansen bliver jobbet ikke 
nemmere af, at han er øverste politiske 
leder i en af landets mindst velstillede 
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60.000 borgere, 6.000 medarbejdere og én nyvalgt 

BORGMESTER 

kommuner. I Guldborgsund er én konkret 
udfordring, at man frem mod 2026 skal 
spare 140 millioner kroner. Tilmed kæm-
per mange borgere med en skrantende 
sundhed, ligesom hver femte af de unge 
går ud af folkeskolen med et karaktersnit, 
der ikke er højt nok til en ungdomsuddan-
nelse. Derfor er det ikke altid en dans på 
roser at være borgmester i Guldborgsund.

– Det sværeste ved at være borgmester 
er, når man skal træffe nogle beslutnin-
ger, som har negative konsekvenser for 
nogle borgere. Og det kommer vi jo til, 
når vi har en udfordret økonomi. Når man 
skal træffe de beslutninger, man ved har 
konsekvenser for borgerne, og man får 
mange borgerhenvendelser, så gør det 
enormt stort indtryk, siger Simon Hansen.

Han lader sig dog ikke skræmme af, at 
jobbet ofte kræver benhårde prioriterin-
ger. 

– På den måde er kommunalpolitik 
både svært og fascinerende, for de 
beslutninger, man træffer, betyder bare 
noget ude på den anden side af byråds-
salen nærmest lige med det samme, siger 
han.   

ET NYT FAMILIELIV 
Simon Hansen er far til tre børn i alderen 
2 til 6 år. Derfor overvejede han også, 
hvorvidt borgmestertjansen kunne spille 
sammen med familielivet. 

– Det krævede en grundig snak her-
hjemme. For det har nogle konsekvenser 
og omkostninger for familielivet at være 
borgmester. Men vi er gået ind i det her 
som et fælles projekt. For hvis jeg ikke 
havde 100 procent opbakning på hjem-
mefronten, så kunne det ikke lade sig 
gøre. Min kone giver afkald på nogle ting 
i sit liv og i sin egen karriere for at kunne 
bakke op om mig, siger han. 

Simon Hansen gjorde sig også tanker 
om, i hvilket omfang hans børn vil komme 
til at mærke, hvad omgivelserne mener 
om ham.  

– Det gjorde jeg mig ret mange tanker 
om, fordi det jo har nogle familiemæssige 
konsekvenser, at man er borgmester. Der 
kommer et tidspunkt, hvor mine børn bed-
re vil kunne forstå, hvad det er for noget, 
jeg laver. Og hvor nogle af deres klasse-
kammerater måske også forstår, hvad jeg 
går og laver. Så jeg tror, det også handler 
om at klæde mine børn på, siger han.

MOD PÅ MERE 
En udfordret økonomi i kommunen. 
Sociale problemer. Kommende besparel-
ser. Mange mennesker med meninger. 
Travlhed, der påvirker familielivet. Og 
et job, man ikke bare lige kan tænde og 
slukke for. 

Men Simon Hansen lader sig ikke 
skræmme, for det at være borgmester er 
også et privilegium, synes han. 

– Det er skidesjovt at være borgme-
ster. Det skulle alle næsten have lov til at 
prøve. Ved kommunalvalget i 2021 fik vi 
et fantastisk valg i Guldborgsund, hvor vi 
vandt de tre mandater tilbage, vi havde 

tabt i 2017. Det gjorde, at vi igen blev det 
største parti i Guldborgsund Kommune. 
Og den tillid, vi har fået fra borgerne, er 
jeg enormt ydmyg omkring, slår han fast. 

Derfor har Simon Hansen også mod på 
mere. 

– Jeg ser det som min vigtigste opgave 
at få byrådet til at samarbejde om at ska-
be de rigtige løsninger for borgerne, og 
det er vi godt i gang med. Det glæder jeg 
mig helt vildt til at bruge de næste tre år 
på. Og så håber vi, at vi får lov til at bruge 
lidt flere år derefter, afslutter han. 

Foto: Patrick K
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PARTIETS GRÆSRØDDER DISKUTEREDE 
FREMTIDENS FÆLLES VELFÆRD
Det første socialdemokratiske årsmøde bød på politisk debat og vedtagelse 
af et nyt nærhedsudspil. Og så blev en række socialdemokratiske ildsjæle 
hædret for deres arbejde ved aftenens prisuddeling.

Der var masser af både politisk 
debat, fest og musik, da omkring 
1.000 socialdemokrater den 

tredje weekend i september mødtes til 
Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg. 

Selvom der ikke er noget nyt i, at 
Socialdemokratiets tillidsfolk mødes en 
weekend i Aalborg i september, var der 
alligevel noget anderledes denne gang. 
Det var nemlig første år med et socialde-
mokratisk ”årsmøde”. Fremover vil der 
kun være kongres de år, hvor der skal 
vælges ledelse og revideres love. 

Årsmødet blev åbnet med afsyngning 
af ”Når jeg ser et rødt flag smælde”. Som 
en særlig gæst deltog den ukrainske 
ambassadør Mykhailo Vydoinyk, der blev 
mødt med spontane stående klapsalver. 

VI SKAL TRYGT GENNEM USIKRE TIDER
Mette Frederiksen talte i sin årsmødetale 
om at fremtidssikre velfærdssamfundet 
i en fremtid, hvor der bliver flere børn og 
ældre. Det kræver blandt andet, at der 
bliver mere prestige om velfærdsfagene 

som eksempelvis social- og sundhedsud-
dannelserne. Og hun sluttede af med at 
tale om vigtigheden af stærkt lederskab i 
usikre tider. 

– Vi skal trygt igennem usikre tider. Det 
kræver, at vi finder balancerne. Mellem 
land og by. Mellem økonomisk ansvarlig-
hed og social retfærdighed. Mellem men-
nesker, der er forskellige. Mellem fortid og 
fremtid. Mellem alvor og optimisme. Det 
kan regeringen. Det kan Socialdemokra-
tiet. Lad os passe på fremtiden!

Den efterfølgende politiske debat var 
organiseret i tre temarunder: ”En grøn-
nere fremtid”, ”Ansvarlig og retfærdig 
økonomi” og ”Sammenhæng og nærhed 
i sundhedsvæsnet”. Hvert tema blev ind-
ledt af en af vores ministre, hvorefter de 
delegerede indtog talerstolen. Ministeren 
replicerede undervejs, og til sidst afslut-
tede Mette Frederiksen det enkelte tema. 
Efter den politiske debat havde de 
delegerede mulighed for at deltage i en 
række forskellige ”dialogfora”. Her var der 
blandt andet mulighed for at debattere 

ORGANISATORISKE 
PRISER 2022
Bedste medlemsaktivitet: Vording
borgkredsen. I år er der blevet holdt 

”Fredagscafé” fredag efter fredag for 
at aktivere nye og gamle medlemmer, 
skabe debat og socialt fællesskab. 
Denne fredagscafe har været et sam
lingssted for en stor mængde medlem
mer, samtidig med at de frivillige har 
lagt et enormt stort arbejde i at få den 
op at køre.

Flest nye medlemmer: Frederiksbjerg
Langenæs partiforening. Foreningen 
har gennem det seneste år fået eks
tra mange nye medlemmer. De tilbyder 
ganske enkelt medlemskab til dem, de 
taler med, når de alligevel er på kam
pagne. Det er nemt, og det giver re
sultater. 

Bedste forening til at tage imod nye 
medlemmer: HasserisSkalborgMøl
holm partiforening. Vinderen må siges 
at have gjort en særlig indsats. Folke
tingskandidaten ringer personligt for 
at byde velkommen, og nye medlem
mer får særlig invitation til blandt an
det politiske cafeer.

Årets underviserindsats: Underviser
netværket i Region Nordjylland. Vin
deren har leveret en ekstraordinær 
indsats, hvad angår udvikling og af
holdelse af undervisning, men også i 
rekrutteringen af nye undervisere. 

Mest kreative kampagne i en svær tid: 
Socialdemokratiet i Faxe Kommune. 
Med kampagnen ”Det rullende forsam
lingshus” har Socialdemokratiet i Faxe 
formået at skabe visuel opmærksom
hed på en ny måde. Kampagnen kørte 
under kommunalvalget rundt i alle af
kroge af kommunen i en stor lastbil, der 
fungerede som et åbent forsamlings
hus, hvor borgerne blev inviteret ind til 
politiske møder og aktiviteter. 

Undervisernetværket i Region 
Nordjylland modtog prisen for 
årets undervisningsindsats.
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udlændinge- og integrationspolitik med 
Kaare Dybvad eller udenrigs- og sikker-
hedspolitik med forsvarsminister Morten 
Bødskov. I de organisatoriske dialogfora 
var der blandt andet mulighed for at blive 
klædt på til dør til dør-kampagner eller til 
at bruge foto og video i kampagner.

PRISER TIL KREATIVE KAMPAGNER
Lørdag aften bød traditionen tro på mid-
dag og efterfølgende fest og dans. Under 
middagen var det tid til at hylde de bedste 
og mest originale kampagneideer i løbet 
af det seneste år. Partisekretær Lasse Ry-
berg og vicepartisekretær Matias Bredde 
overrakte i alt 5 forskellige priser.

MEDLEMSDEBAT OM DEN  
OFFENTLIGE SEKTOR
Søndag bød på både hilsen fra DSU, 
debat om Socialdemokratiets organisa-
toriske udvikling og ikke mindst debat 
om og vedtagelse af Socialdemokratiets 
pejlemærker for en nærhedsreform. I 
efteråret 2020 nedsatte Socialdemokra-
tiets hovedbestyrelse et nærhedsudvalg, 
der fik til opgave at udvikle politiske 
pejlemærker for, hvordan den offentlige 
sektor kan sættes mere fri. Så tillid til 
medarbejderne vægtes frem for kontrol 
og bureaukrati. 

Udvalget blev bredt funderet i partiet 
med partimedlemmer fra alle regioner, 
kommuner, DSU, folketingsgruppen og 

den socialdemokratiske gruppe i Europa-
Parlamentet. Undervejs har der været 
debatter i partiforeninger og kredse, i dia-
logrum til kongressen 2021 og til to natio-
nale debatarrangementer. Rigtig mange 
socialdemokratiske partimedlemmer har 
engageret sig i debatten. Og da udvalget i 
foråret fremlagde sit bud på et oplæg, gik 
mange kredse og partiforeninger i gang 
med at formulere ændringsforslag.  

Et af de steder, hvor man har brugt 
meget energi på at læse oplægget og 
formulere ændringsforslag, er i Roskilde-
kredsen. Her fortæller kredsformand Jan 
Hjort, at man allerede inden oplægget 
blev sendt ud for at tage fat på diskus-
sionerne. 

– Vi havde allerede i februar et week-
endseminar med både byrådsgruppen og 
bestyrelsen. Her havde vi inviteret Marie 
Stærke, som var formand for udvalget. 
Hun holdt et oplæg og diskuterede med 
os. Så vi kendte meget til oplægget, al-
lerede inden det blev sendt ud. 

Da oplægget så kom i maj, inviterede 
kredsen til et stort medlemsmøde, og 
forinden blev oplægget sendt ud til alle 
medlemmerne. Det blev en stor succes, 
og mange medlemmer dukkede op for at 
tage del i diskussionen. 

– Mange menige medlemmer var 
tændt af den her dagsorden. Og der kom 
masser af gode historier fra folk, som 
havde eksempler fra deres egen hverdag, 

fortæller Jan Hjort. – Vi drøftede og tog 
notater, og der udkrystalliserede sig nogle 
temaer, som vi godt kunne tænke os at få 
strammet op på for at forbedre oplæg-
get. Vi nedsatte en skrivegruppe, som 
formulerede fire konkrete ændringsfor-
slag, der efterfølgende blev godkendt på 
et bestyrelsesmøde. 

Han mener, det har været meget vær-
difuldt at inddrage mange medlemmer 
i arbejdet. Netop fordi der ligger en stor 
viden hos mange, der selv arbejder i den 
offentlige sektor og oplever udfordringer 
med bureaukrati i dagligdagen. 

– Men vi fik også belyst mange af 
dilemmaerne. For der er jo forskel på, om 
man repræsenterer en patientforening, 
eller man repræsenterer de offentlige 
medarbejdere. Det er i det felt, man skal 
finde balancerne. Der er ikke noget, som 
er enkelt, og det fik vi mægtig godt belyst 
fra medlemmer med mange forskellige 
fagligheder. 

Hele det vedtagne oplæg kan læses ved 
at logge ind på partikontoret.dk. 

Ved afrejsen søndag eftermiddag fik 
alle en rose, som de skulle tage med og 
give videre til en potentiel socialdemokra-
tisk vælger. Et signal om, at hver eneste 
stemme tæller. 
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Mette Frederiksen  
under den politiske  
debat på årsmødet.
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FOR FLERE OPLYSNINGER OM S&DGRUPPEN, SE: WWW.SOCIALISTSANDDEMOCRATS.EU

L igesom Danmark har EU også et 
2030-reduktionsmål for udledning 
af CO₂. I Danmark er målet 70 pro-

cent, og i EU er målet 55 procent. 
Og selvom 55 procent i en dansk kon-
tekst ikke lyder af meget, så kræver det 
altså drastiske skridt, mener Christel 
Schaldemose. Hun sidder til daglig i 
det afgørende klima- og miljøudvalg i 
Europa-Parlamentet, hvor størstedelen af 
klimalovgivningen behandles.

– Det er meget gennemgribende 
lovgivning, vi vedtager i denne tid. Det 
handler om i dag at sætte mål og ram-
mer for, hvordan vi når i mål med den 
grønne omstilling om 10, 20 og 30 år. Det 
kræver modige og kloge beslutninger. 
Meget lovgivning handler om netop at 
give vished og klare mål for industrien og 
producenter om, hvilken fremtid vi ser ind 
i, pointerer Christel Schaldemose.

CHRISTEL SCHALDEMOSE:

HALVVEJS I MÅL MED EU’S 
2030KLIMAPAKKE

Et vigtigt skridt i kampen for at ned-
bringe EU’s CO₂-udledninger er et stop for 
salg af benzin- og dieselbiler i 2035, som 
EU blev enige om for få uger siden. 

– Elbiler er allerede i kraftig vækst. Det 
er de, fordi de allerede i dag er billigere 
samlet set for mange bilister. I løbet af de 
næste 13 år mod 2035 vil vi se dramatiske 
prisfald på elbiler. Det vil blive billigere for 
alle forbrugere – samtidig med at en elbil 
udleder 70 procent mindre CO₂ – produk-
tion inkluderet. Det er en god aftale for 
både forbrugere og klima.

For mig er det et vigtigt mål, for det vil 
få bilproducenter til at producere flere 
og billigere biler til alle. Samtidig bliver 
der sat turbo på udbygning af ladestan-
dere. Det er vigtigt, så man i fremtiden 
kan køre og lade i alle dele af landet, gør 
Christel Schaldemose det klart. Hun har 
i årevis arbejdet for at gøre det billigere 

for forbrugerne at tage de grønne valg. En 
kamp, som denne aftale vil hjælpe til med.

I EU udgør CO₂-udledningen fra biler 
78 procent af den samlede udledning fra 
vejtransporten. 

En anden stor aftale om nationale 
reduktionsmål er også landet i november 
måned. Det er en afgørende aftale, der 
fastsætter, at alle lande skal nedbringe de-
res CO₂-udslip i 2030. Et mål, der desværre 
ikke var givet på forhånd. 

– Vi når kun i mål med den grønne 
omstilling, hvis alle hjælper til. Det er 
afgørende, at alle lande gør deres, for at vi 
når i mål. 

Og selvom hun også bemærker, at 
kravene kunne være skrappere for særligt 
de syd- og østeuropæiske medlemslande, 
så er dette et vigtigt skridt i den rigtige 
retning.

For Christel Schaldemose er der stadig 
store kampe på klimaområdet, der skal 
kæmpes. Klima- og miljøudvalget er en 
kampplads, hvor der er stor uenighed. På 
trods af dette er EU på rette kurs, mener 
Christel Schaldemose. – For mig at se er 
klimakampen også et spørgsmål om at 
sikre gode arbejdspladser og en robust 
økonomi fremadrettet. Der er store 
investeringer og arbejdspladser på spil. I 
Danmark er vi verdensmestre i at udvikle 
og producere grønne løsninger. Det skal vi 
blive ved med og samtidig sælge til resten 
af Europa. Det handler også om tryghed 
omkring de arbejdspladser, vi allerede har, 
og dem, vi skal skabe i fremtiden, afslutter 
Christel Schaldemose. 

EU’s 2030-klimamål er 
ambitiøst, for der skal 

virkelig ske meget i nogle lande
CHRISTEL SCHALDEMOSE
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I Europa-Parlamentet har Niels Fuglsang 
netop afleveret en rapport, som skal 
klargøre Parlamentets syn på brugen 

af skattely og foreslå konkrete initiativer 
til at forhindre skattely og -svindel i frem-
tiden. Han skal nu forhandle med de øvri-
ge politiske grupper, hvor de forhåbentlig 
kan nå frem til så konkrete og ambitiøse 
værktøjer som muligt. Bagtæppet for 
rapporten er det skattelæk, som fandt 
sted sidste år i oktober – det såkaldte 
Pandora Papers-læk. I lækket optræder 
berømtheder som Shakira og Ronaldo, 
men også en lang række nuværende og 
tidligere statsoverhoveder og politikere.

 – Det er et kæmpe demokratisk 
problem, at udvalgte eliter kan nægte at 
spille efter samfundets fælles regler og 
kan slippe af sted med det, mener Niels 
Fuglsang. – Det er undergravende for til-
liden til systemet, det forøger uligheden i 
samfundet, og det koster stater milliarder 
af kroner i tabt velfærd.

Niels Fuglsang siger: – Skattely er i 
bogstaveligste forstand et grænseover-
skridende problem, som kræver græn-
seoverskridende løsninger. Netop derfor 
mener han, at EU skal spille en afgørende 
rolle og bør yde en endnu større indsats, 
end tilfældet er i dag.

HVAD KAN VI GØRE?
I rapporten, han netop har afleveret, 
bliver der lagt op til en række konkrete 
forslag, der kan mindske brugen af skat-
tely. Et af dem handler om bedre beskyt-
telse af whistleblowers, som hjælper med 
at afsløre brugen af skattely. De sidste 
mange år viser nemlig, at det ofte ikke 
er nationale myndigheder, som opdager 
skattesnyd, men at det i stedet kommer 
fra interne og eksterne læk. 

– Det er helt afgørende, at de personer, 
som bidrager til at afdække skattely, føler 
sig beskyttet, siger Niels Fuglsang.

Han foreslår også, at der indføres stren-
gere kontrol med både politisk valgte 
og lobbyister: – Vi ser i Pandora Papers, 
at både Tjekkiets tidligere præsident og 
Cyperns nuværende har været involveret 
i skatteunddragelse. Det er derfor vigtigt, 
at politikerne oplyser om deres formuer 
og eventuelle sideindtægter, så de lever 
op til samme regler som alle andre.

DER SKAL NYE VÆRK
TØJER TIL AT BEKÆMPE 
SKATTELY I EU

– Jeg har netop afleveret 
en rapport om bekæmpel-
se af skattely i EU, som jeg 
glæder mig til at forhandle 
med de øvrige grupper.

Luxembourg er det land i verden, der mod-
tager tredjeflest investeringer fra udlandet. 

På trods af sine få indbyggere. Nogle af de 
penge ryger i skuffeselskaber uden reel ak-
tivitet, der mest af alt er en postboks. Niels 
Fuglsang var i Luxembourg i oktober for at 

se nærmere på forholdene.

I samme omgang vil Niels Fuglsang 
komme svingdørsproblemerne til livs: – I 
for eksempel EU findes der regler for, at 
højtstående offentlige EU-ansatte ikke 
bare må gå direkte over til at blive lobby-
ist for en sag med modstridende interes-
ser. Det bør også gælde for skatteadmi-
nistration, så man ikke først kan sidde 
og udvikle lovgivningen og så derefter gå 
direkte over til at rådgive om, hvordan 
man lovligt kan udnytte smuthullerne i 
selvsamme lovgivning. Der bør være en 
karensperiode, mener han.

EN DEL AF EN STØRRE INDSATS
Ifølge Niels Fuglsang er de nævnte forslag 
de første vigtige skridt for at gøre det 
sværere for formuehavere at undgå skat, 
som vi så i Pandora Papers. Han arbejder 
sideløbende på EU-niveau i Skattelyud-
valget med også at få store virksomheder 
til at betale skat. 

– Mange læk har vist, at spidsfindige 
selvskabskonstruktioner med en lang 
række skuffeselskaber bruges til at gem-
me store summer, og at det stort set er 
umuligt at finde ud af, hvem selskaberne i 
sidste ende tilhører, siger han.

– På dette område spiller EU også en 
kæmpe rolle, hvor bl.a. indsatsen mod 
visse typer af tomme skuffeselskaber 
og forslaget om en fælles europæisk 
minimumsselskabsskat vil være et stort 
skridt på vejen, siger Niels Fuglsang om 
det kommende store arbejde. 
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Alt for længe har platformsvirk-
somhederne nydt godt af en wild 
west-tilstand på det europæiske 

marked. Der har været alt for dårlig 
regulering, og det har givet virksomheder 
som Wolt, Uber og de andre platforms-
virksomheder gode muligheder for at 
behandle deres medarbejdere elendigt. 

Det vil socialdemokraten Marianne 
Vind og EU-Kommissionen nu gøre op 
med. Derfor har Marianne Vind sat sig i 
spidsen for forhandlingen af et nyt direk-
tiv på området i Europa-Parlamentets 
transportudvalg. 

Nogen let opgave bliver det dog ikke, 
for højrefløjen varetager kun platfor-
menes interesser, og en whistleblower 
har afsløret, at en stærk lobbymaskine 
kæmper indædt imod regulering. 

skred frem, har det billede ændret sig mar-
kant. – Jeg vidste jo godt, at højrefløjen 
altid varetager erhvervslivets interesser, 
men at den gør det så åbenlyst, kommer 
alligevel som en overraskelse for mig, siger 
Marianne Vind om kovendingen. 

Uenigheden mellem den socialdemokra-
tiske gruppe i Parlamentet og højrefløjen 
handler om, hvor nemt det skal være for 
platformene at ansætte deres medarbej-
dere som falske selvstændige. Marianne 
Vind og de andre socialdemokrater ser 
gerne, at meget færre bliver ansat på disse 
utrygge vilkår. Anderledes forholder det 
sig hos de blå partier. Her har man ikke 
noget problem med falske selvstændige. 
Og det undrer Marianne Vind.

– Det er mig en gåde, at højrefløjen vil 
have endnu flere falske selvstændige, som 
virksomhederne kan udnytte. For de her 
slyngelvirksomheder udkonkurrerer jo de 
gode firmaer, som ikke snyder. Hvorfor vil 
højrefløjen ikke beskytte dem? siger hun.

SKRÆMMENDE AFSLØRINGER
Samtidig med forhandlingerne har 
Europa-Parlamentet haft besøg af Uber-
whistleblower Mark MacGann. Han kunne 
fortælle, hvordan virksomheden bruger 
enorme summer på at påvirke politikere 
og ændre lovgivningen. Blandt andet 
skulle den franske præsident Macron være 
i lommen på virksomheden. Om plat-
formsvirksomhederne også har påvirket 
politikerne i Parlamentet, ved Marianne 
Vind ikke. Men hun kan godt mærke, at 
de er blevet mere magtfulde. – De her 
virksomheder er kæmpestore, og de får 
mere og mere magt. Uber, Wolt og de an-
dre platformsvirksomheder har langt flere 
penge end fagbevægelsen og os politikere, 
som kæmper for ordentlige arbejdsfor-
hold, siger hun og tilføjer, at kampen ikke 
er slut endnu:

– Men vi giver ikke op, for de her virk-
somheder skal ikke få lov til at ødelægge 
vores arbejdsmarked. Vi er stærkere, hvis 
vi står sammen.

Forhandlingerne om platformsdirekti-
vet forventes at være færdige i løbet af 
foråret.  

HØJREFLØJEN VIL HAVE FLERE FALSKE 
SELVSTÆNDIGE
Et stort problem for de ansatte i 
platforms industrien er, at de faktisk slet 
ikke er ansatte. I stedet hyrer virksomhe-
derne dem ind som det, man kalder falske 
selvstændige. Det betyder kort og godt, 
at medarbejderne skal oprette sig som et 
selvstændigt firma, selvom de helt tyde-
ligt burde være ansatte i virksomheden.

– Det er smaddersmart for platfor-
mene, for så skal de ikke betale for forsik-
ring, pension, feriepenge og alle mulige 
andre medarbejdergoder, siger Marianne 
Vind om den finte, som hun nu forsøger 
at bekæmpe.

Til at starte med var højrefløjen i 
Europa-Parlamentet helt med på, at plat-
formsvirksomhederne skulle reguleres. 
Men efterhånden som forhandlingerne 

STÆRK PLATFORMS
LOBBY GØR DIREKTIV
FORHANDLINGER SVÆRE

FOR FLERE OPLYSNINGER OM S&DGRUPPEN SE: WWW.SOCIALISTSANDDEMOCRATS.EU

Når Marianne Vind i disse dage forhandler et nyt 
direktiv, som skal regulere platformsvirksomhe
derne, møder hun hård modstand fra en erhvervs
venlig højrefløj og en stærk lobbymaskine. 

Marianne Vind kæmper 
mod platformsvirksom-
hedernes lobbymaskine.
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NYT FRA DE DANSKE  
SOCIALDEMOKRATER I  
EUROPA-PARLAMENTET

2022 er ved at være gået, og jeg 
tror ikke, der er nogen, som kunne 
have forudset det år, vi har haft 
på det europæiske kontinent. Med 
Putins forfærdelige invasion af 
Ukraine efterfulgt af den nuværende 
inflations- og energikrise har EU 
været sat på en prøve.

Jeg håber, du vil læse med, så vil 
jeg forsøge at fortælle lidt om året 
i Europa-Parlamentet fra et dansk 
perspektiv.

Mange hilsner
Christel

Den 24. februar 2022 var en mørk 
dag, som var med til at definere 
året. Putins brutale invasion af 
Ukraine er noget, vi sent vil 
glemme. Men når jeg ser tilbage på, 
hvordan vi i Europa-Parlamentet 
og i hele EU reagerede på Putins 
invasion af et frit land, så er det 
ikke mørke, jeg ser. Jeg ser et EU, 
som er rykket tættere sammen på 
de områder, der virkelig betyder 

noget. EU blev skabt med formålet 
om at skabe fred på det europæi-
ske kontinent. Med EU’s hurtige 
og hårde sanktioner mod Rusland 
og ikke mindst støtte til Ukraine 
og dets folk, både i og uden for 
Ukraines grænser, har EU vist sig 
stadig at være garant for tryghed 
og frihed på vores kontinent. Når 
fjenden rykker nærmere, rykker de 
europæiske lande tættere sammen.

Med både krig og corona i bag-
lommen står Europa nu over for 
kæmpe udfordringer med inflation. 
Og når inflationen rammer, ram-
mer den ikke kun enkelte borgere 
i vores samfund. Den rammer alle. 
Derfor må og skal vi holde fast i, 
at svarene er socialdemokratiske. 
Især svaret på de stigende priser på 
energi, som har lagt sig tungt over 
Europa. Her vil vores svar altid være 
at sætte gang i den grønne omstil-
ling. Danmark er et foregangsland, 
som der bliver kigget til i resten af 
EU. Jeg ved godt, at det er noget, 
som ofte bliver sagt af danskere, 

men i år blev det også sagt i kom-
missionsformand Ursula von der 
Leyens “State of the Union”-tale. 
Den grønne omstilling er ikke bare 
den socialdemokratiske vej ud 
af energikrisen, det er også den 
europæiske vej ud af energikrisen. 
For uden den grønne omstilling 
vil regningen blive efterladt hos 
borgerne, når de skal betale de 
høje priser på den sorte energi. Den 
grønne omstilling vil være godt for 
klimaet og for alvor sætte Danmark 
og Europa fri. Fri fra Putins gas og 
fri fra de tårnhøje energipriser. 

Et samlet EU hjælper Ukraine

Energi- og inflationskrisen 
raser over Europa
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NYVALGT MF BLEV EN  
AF ”ÅRETS HJERTEREDDERE”
Det nyvalgte socialdemo-
kratiske folketingsmedlem 
Thomas Monberg Andersen er 
af Hjerteforeningen blevet kåret 
som en af ”årets hjertereddere”. 
Thomas Monberg Andersen fik 
prisen, fordi han sidste år ydede 
livgivende førstehjælp til en sko-
leelev, som faldt livløs om med 
hjertestop på vej til en lejrtur. 
Sammen med en sygeplejerske 

lykkedes det Thomas Monberg 
Andersen at få liv i pigen igen. I 
september fik de to så overrakt 
prisen som årets hjertereddere 
ved et stort hjertegallashow på 
TV 2 Charlie.

Thomas Monberg Andersen 
overtog Horsenskredsen efter 
Henrik Dam Kristensen og blev 
valgt til Folketinget ved valget 
1. november.

NAVNE & NOTER

STORBYSTUDIEREJSER I 2023

BUSREJSE TIL EU-BYEN BRUXELLES og den histo-
riske Waterloo med udrejse fra flere jyske byer 
lørdag morgen den 20. maj og hjemkomst onsdag 
aften den 24. maj 2023 – med fire hotelovernatnin-
ger i Bruxelles.

Deltagerne vil få en grundig indsigt i EU’s op-
bygning og funktioner. Møder og besøg hos Niels 
Fuglsang, MEP, EU-Kommissionen, Ministerrådet 
og Europa-Parlamentet og den historiske Waterloo.

Pris pr. deltager på dobbeltværelse  
maks. kr. 3.900,00

BUSREJSE TIL HAMBURG og omegn med udrejse 
fra flere jyske byer lørdag morgen den 16. septem-
ber og hjemkomst tirsdag aften den 19. september 
2023 – med tre hotelovernatninger i Hamburg.

Deltagerne vil få en grundig indsigt i tysk social- 
og arbejdsmarkedspolitik. Møder og besøg hos 
DGB (tyske FH) og IG Metal, SPD (de tyske social-
demokrater), Elbphilharmonie, ”Miniatur Wunder-
land”, Airbus-fabrikkerne, havneområdet og den 
gamle Elbentunnel.

Pris pr. deltager på dobbeltværelse  
maks. kr. 3.500,00

Rejseinformation 
• Rejserne udbydes til alle S-medlemmer, og delta-

gelse vil være efter “først til mølle-princippet”.

• Ved tilmelding skal deltagerne oplyse navn, 
adresse, fødselsdato, pasnummer og telefon-
nummer til Knud Egon Poulsen, Rødtjørnvej 25, 
7400 Herning, tlf. 20 22 68 25 eller e-mail  
kep@runer.dk

• Deltagerbetaling vil blive opkrævet, når den 
enkelte rejse er udsolgt. Enkeltværelsestillæg kr. 
1.000,00.

• Deltagerbetaling dækker rejsen tur-retur, 
officielle besøg, møder og morgenmad. Fire 
hotelovernatninger på Bruxelles-rejsen og tre 
hotelovernatninger på Hamburg-rejsen.

• Busopsamling i flere midt-, øst- og sydjyske byer.

• På begge rejser tilbyder vi fælles frokost og 
aftensmad til fornuftige priser.

• Deltagerne er selv ansvarlige for de personlige 
rejse-, afbuds- og hjemrejseforsikringer og det 
blå sygesikringskort.

Rejse og turansvarlig, Region Midtjylland,  
Knud Egon Poulsen, Herning, tlf. 20 22 68 25. 

REGION MIDTJYLLAND

BESTIL SOCIALDEMOKRATIETS  
NYE KALENDER FOR 2023
Socialdemokrater er gennem årene blevet taget under kærlig behand-
ling af avisernes satiretegnere. Fra Stauning over Anker Jørgensen og 
Poul Nyrup Rasmussen og frem til Mette Frederiksen. I årets social-
demokratiske kalender bringer vi netop nogle af de satiretegninger 
fra kendte tegnere som Bo Bojesen og Roald Als. Bestil kalenderen på 
www.partibutikken.dk. 
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VÆR MED
TIL AT SIKRE FREMTIDENS  

SOCIALDEMOKRATISKE  
RESULTATER OG FÆLLESSKABER

BETÆNK SOCIALDEMOKRATIET  
I DIT TESTAMENTE

Betænker du partiet i dit testamente,  
så er du med til at sikre det økonomiske  

fundament for fremtidens valgkampe, politiske  
diskussioner og sociale fællesskaber.

 
Læs mere om arv og testamente på hjemmesiden  

www.socialdemokratiet.dk/arv
 

TAK FOR DIN STØTTE!

LÆS SOCIALDEMOKRATEN DIGITALT  
– FRAMELD DEN FYSISKE UDGAVE
Vidste du, at du kan framelde dig at få SOCIAL
DEMOKRATEN i papirudgave og i stedet læse den 
digitalt? Den mulighed har mange medlemmer 
allerede gjort brug af. Det kan blandt andet være, 
fordi de synes, det fysiske eksemplar fylder i 
postkassen, eller fordi de er bekymrede for klima-
aftrykket. 

Vil du framelde det fysiske eksemplar, så send 
en mail til medlem@socialdemokratiet.dk. 

Du modtager herefter en e-mail, hver eneste 
gang der er udgivet et nyt nummer af Social
demokraten online. 

 

RUNDE  
FØDSELSDAGE

  24. november 2022  
Christina Krzyrosiak Hansen, 
borgmester i Holbæk, fylder 30 år

 17. januar 2023
 Peter Hummelgaard, MF, fylder 40 år

Foto: Lars H
orn

Årets Svend Auken-pris gik til miljøfor-
kæmperen Bjarne Hansen. Han  
har gennem årtier kæmpet for op-
rensningen af Høfde 42 ved Harboøre 
Tange, hvor der i flere årtier blev depo-
neret gift fra kemikalievirksomheden 
Cheminova. 

Det var Bjarne Hansens far, der som 
en af Danmarks første miljøaktivister 
startede kampen mod forureningen 
ved Harboøre Tange. Og siden har 
Bjarne Hansen selv videreført arbejdet. 

– Du insisterede på, at vi mennesker 
kan ændre historien, hvis vi vil. Og på 
at selv de sorteste historier kan ende 
godt, så længe vi bevarer håbet, lød 
det fra miljøminister Lea Wermelin, 
som overrakte prisen. Hun fortalte 
også, at regeringen sammen med 
støttepartierne har afsat over 600 
millioner kroner til at starte oprens-
ningen af Danmarkshistoriens største 
forureninger. 

MILJØFORKÆMPER 
HÆDRET MED  
SVEND AUKENPRISEN
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FØLG OS PÅ:

VELKOMMEN TIL  

Amina Kastberg Polat har set mange 
dele af vores velfærdssamfund. Hun 
startede som 17-årig som social- og 

sundhedsassistent og uddannede sig senere 
til sygeplejerske. Hun har blandt andet 
arbejdet meget med hjemløse, misbrugere 
og psykisk udsatte. Hun har også taget en 
lederuddannelse og arbejder i dag som leder 
på et plejehjem i Brøndby. 

– Jeg har altid interesseret mig meget for 
samfundsdebatten. Det kom ind helt fra 
barnsben. Særlig retfærdighed og uretfær-
dighed. For mig handler det om, hvad det er 
for et samfund, vi gerne vil have. Gennem 
mit arbejdsliv har jeg set udviklingen over 
de seneste mange år, og jeg synes desværre, 
at det nogle steder skrider den forkerte vej. 
Både inden for ældreområdet, hvor jeg arbej-
der, og på børneområdet, fortæller hun. 

Selvom hun tidligt har været politisk 
interesseret, så har hun indtil nu ikke været 
medlem af et politisk parti. Men den netop 
overståede folketingsvalgkamp overbeviste 
hende om, at det nu var det rigtige tidspunkt 
at melde sig under fanerne hos Social-
demokratiet. 

AMINA  
KASTBERG POLAT

A M I N A  
K A S T B E R G  P O L A T 

– Jeg kunne simpelthen 
ikke lade være. Jeg fik 
behov for at blande mig 
og gøre noget ved det, jeg synes 
går den forkerte vej. I stedet for bare at sidde 
derhjemme på sofaen og råbe op. Så ville jeg 
hellere engagere mig og forsøge at påvirke tin-
gene på den måde, forklarer Amina Kastberg 
Polat.

– Jeg har haft mange overvejelser om, hvor 
jeg skulle melde mig ind. Jeg har haft mange 
samtaler med en god bekendt, som er social-
demokrat, og til sidst fandt jeg frem til, at det 
jo er i Socialdemokratiet, jeg hører hjemme. 
Jeg har også nærlæst principprogrammet – 
bare for at få det bekræftet, fortæller hun. 

Amina Kastberg Polat er derfor heller ikke 
i tvivl om, at hun vil bruge sit medlemskab 
aktivt. – Jeg skal lige finde ud af, hvad der er 
af muligheder. Jeg har tre børn og et arbejde 
på noget mere end 37 timer. Men jeg vil rigtig 
gerne engagere mig i arbejdet i Socialdemo-
kratiet og kunne bidrage med det, jeg kender 
til fra min hverdag, lyder det. 


