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LEDER

AF METTE FREDERIKSEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET

LAD OS SAMLE 
DANMARK IGEN

I dag står for 
mange uden 

for fællesskabet
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Mette Frederiksen 
Formand for Socialdemokratiet

Kære venner

Vi har præsenteret et nyt samlet udlæn-
dingeudspil, der bliver dækket grundigt 
her i bladet, og som du også får i sin 
helhed.

Det består af tre dele:
Vi skal have styr på, hvor mange der 

kommer hertil. Fordi antallet har betyd-
ning for, om integrationen kan lykkes

Vi skal hjælpe fl ere fl ygtninge bedre 
end i dag. 

Og vi skal forbedre integrationen. De 
mennesker, som kommer til Danmark, 
skal blive en del af vores land. I dag står 
for mange uden for fællesskabet. Og 
endnu værre: Mange bliver holdt ude af 
andre, som har vendt det danske sam-
fund ryggen.

Vi kan ikke føre en meningsfuld politik 
på det ene område uden samtidig at 
gøre det på de to andre. Lige så stor en 
sandhed det er, at vi ikke kan hjælpe 
alle i Europa og Danmark, lige så stor en 
sandhed er det, at mennesker på fl ugt 
skal hjælpes. 

Vi skal løfte vores ansvar i verden og 
samtidig passe på Danmark. 

Vi har fremlagt en samlet plan. Hvor vi 
tænker nyt og ser udlændingepolitikken i 
en helhed. Det er der brug for. 

I 2018 vil vi fremlægge endnu mere 
politik. 

Blandt andet vil vi komme med svar 
på, hvordan Danmark kan gå forrest i den 
grønne omstilling. Både fordi det skaber 
nye private arbejdspladser, og fordi vi har 
et ansvar for at give en mere bæredygtig 
verden videre til den næste generation. 

Vi vil også fremlægge vores plan for, 
hvordan vi nytænker socialpolitikken og 
bekæmper social ulighed. Børnene skal 
have endnu bedre muligheder end i dag. 
Ikke kun på papiret, men også i realite-
ten. Arbejdsløshed, misbrug og sociale 
problemer må ikke gå i arv. Den næste 
socialdemokratiske regering skal måles 
på sociale fremskridt.

Socialdemokratiets værdier og vision 
er de samme som altid: Vi vil give et 
rigere, friere og mere lige samfund 
videre til vores børn end det, vi 
overtog fra vores forældre. Den 
ambition gælder alle dele af 
Danmark. Den gælder alle børn. 
Uanset hvor de kommer fra.

Vi skal samle Danmark igen. 
I løbet af  2018 folder vi endnu 
mere af Socialdemokratiets 
politiske projekt ud. 
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LANCERING AF PROJEKT NORDMOD 2.0
Socialdemokratiet var 7. decem-
ber vært for anden lancering i 
projekt NordMod 2.0, der stiller 
skarpt på udfordringerne for 
den nordiske model. Her blev 
anden del af en stor rapport om 
fremtidens arbejdsmarked frem-
lagt af den svenske forfatter og 
debattør Håkan Bengtsson. Peter 
Hummelgaard var blandt panel-
deltagerne, der efter fremlæg-

gelsen diskuterede, hvad man 
kan gøre for at fremtidssikre 
den danske model, i takt med at 
social dumping bliver et større og 
større problem, og nye former for 
arbejdsgivere via deleøkonomien 
er en realitet. 

Ud over  Socialdemokratiet 
stod også Cevea, Samak og 
Tanke smedjan Tiden bag arran-
gementet.

Hummelgaard var blandt panel-
deltagerne, der efter fremlæg-

Tanke smedjan Tiden bag arran-
gementet.

UDFLYTNING AF 
 ARBEJDSPLADSER
17. januar off entliggjorde regeringen, 
hvilke 4.000 statslige arbejdspladser der 
skal fl yttes fra København til andre steder i 
landet. Regeringen har førhen taget mange 
initiativer, der centraliserer Danmark 
omkring København og de større byer. Det 
skal der sættes en stopper for, og derfor 
støtter Socialdemokratiet regeringens 
netop fremlagte planer om at decentra-
lisere uddannelser og arbejdspladser. 
Socialdemokratiet støtter dog ikke, at der 
bliver givet med den ene hånd og taget 
med den anden. Tager man blot et kig på 
undervisningssektoren, viser det sig, at 
der, siden regeringen kom til, er 4.319 
færre medarbejdere og undervisere. I So-
cialdemokratiet kæmper vi for, at vi samler 
Danmark, men når vi gør det, vil vi også 
gøre det ordentligt.

DE UNGE INDTOG FOLKETINGET
Mandag 29. januar tog aldersgen-
nemsnittet på Christiansborg et 
betydeligt dyk. Den dag var der 
nemlig ungdomsparlament, og 
Folketinget blev derfor indtaget 
af 179 folkeskoleelever fra 8. og 9. 
klasse. Ungdomsparlament er en 
tilbagevendende begivenhed, der 
foregår hvert andet år. Eleverne 
er valgt, ud fra hvilke forslag de 

har stillet forud for dagen, og her 
har kriterierne været kvalitet af 
forslaget, og at skoleelever fra hele 
landet samt Grønland og Færøerne 
skulle være repræsenteret. Under 
årets ungdomsparlament gik de-
batterne bl.a. på opdelte fag efter 
elevniveau, gratis psykologhjælp til 
alle kriminelle og en skærpet kon-
trol med tatovørsaloners hygiejne.

KAREN KLINT STOPPER
Efter 20 år som medlem af Folketinget 
har Karen Klint besluttet, at hun ikke 

genopstiller ved næste valg. Men 
samtidig forsikrer den 70-årige 
kirkeordfører og formand for 
Kirkeudvalget, at hun agter at 
passe sit mandat hundrede 
procent til og med sidste ar-
bejdsdag. Der er stadig opgaver, 

hun mangler at køre i mål – eller sætte i 
søen. Karen Klint off entliggjorde nyhe-
den i begyndelsen af februar – tidsnok 
til at hendes kreds, Vejle Sydkreds, kan 
fi nde en kvalifi ceret afl øser forud for 
generalforsamlingen midt i april.

hun mangler at køre i mål – eller sætte i 



POLITIKERE OG 
EMLEGENDER 
I SHOWKAMP
Folketinget M/K hører ikke til i 
kategorien for landets mest erfarne 
fodboldhold. Ikke desto mindre tog 
holdet den 12. januar kampen op 
mod et hold af legenderne fra EM 
92. Den dag dannede Brøndby Hallen 
rammen om KMD Cup, som Mor-
ten Bødskov, tidligere formand for 
Brøndby IF Per Bjerregaard og sports-
journalist Frits Ahlstrøm er idémæn-
dene bag. Blandt andre fodboldhold 
deltog også OB, AGF, AaB og Fortuna 
Hjørring. Selvom Folketinget M/K var 
anført af Morten Bødskov – og ud 
over otte andre folketingspolitikere 
også var fl ankeret af Magnus Heu-
nicke – var der ikke noget at stille 

op imod EM-legenderne. Folketinget 
M/K måtte se sig slået 5-1. Stem-
ningen var alligevel fantastisk hele 
dagen – 4.300 tilskuere heppede, 
og en del af overskuddet fra dagen 
gik til Kjeld Rasmussens Rejselegat. 
Legatet blev stiftet i forbindelse med 
den forhenværende socialdemokra-
tiske Brøndby-borgmesters 90-års 
fødselsdag og støtter unge på den 
københavnske vestegn, der har brug 
for hjælp til sports- og studierejser.

MINIROKADE I 
FOLKETINGS-
GRUPPEN
En mindre rokade i 
Socialdemokratiets 
folketingsgruppe har betydet, 
at Dan Jørgensen har overtaget 
posten som gruppenæstformand 
– en post, der har stået ledig, siden 
Bjarne Corydon forlod folketings-
gruppen. Dan Jørgensen får med 
den nye post bedre mulighed for at 
indgå i de større og mere ideolo-
giske debatter, såsom ulighed og 
velfærd kontra skattelettelser. 
Dan Jørgensens ordførerskab som 
udlændinge- og integrationsordfø-
rer overgik i samme ombæring til 
Mattias Tesfaye.

FRA BORGERFORSLAG 
TIL BESLUTNINGS FORSLAG
Kort før jul blev det vedtaget, at 
borgerforslag med støtte fra 50.000 
borgere skal kunne fremsættes som 
beslutningsforslag i Folketingssalen. 
Det er nu ført ud i livet – den 24. 
januar gik www.borgerforslag.dk i 
luften, og herfra kan borgere støtte 
og oprette forslag til lovændringer. 
Ordningen er på forsøgsbasis 
i to år. Ud fra demokrati-
ske og tekniske hensyn 
valgte Socialdemo-
kratiet ikke at bakke 
op om forslaget: Dels 

fordi befolkningen ikke skal tro, at 
de skal have 50.000 mennesker i 
ryggen, før man kan gøre en politisk 
forskel. Socialdemokratiet er af den 
holdning, at selv om man bare er én 
borger, skal man kunne komme til 
politikerne og møde dialog. Dels kan 
man frygte, at forslagene fra bor-

gerne kan have en ordlyd, der 
gør, at de ikke umiddelbart 

kan vedtages i Folke-
tingssalen, fordi der 
er udfordringer rent 
juridisk eller teknisk. 
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HAPPY JULE
SWEATER DAG 
MED HEUNICKE
Happy Julesweater Dag er en ver-
densomspændende tradition, hvor 
man 15. december klæder sig i en 
af julemånedens karakteristiske 
sweatre for at skabe opmærksom-
hed om et velgørende formål og 
motivere fl ere til at støtte det. I 
julen 2017 nåede traditionen, med 
initiativ fra Magnus Heunicke, også 
til Christiansborg. Politikere fra 
samtlige af Folketingets partier 
deltog, og i samarbejde med Red 
Barnet blev der med de farverige 
sweatre sat fokus på kampen for 
bedre vilkår for alle verdens børn. 
Det tværpolitiske initiativ blev et 
frisk alternativ til politikernes ellers 
lidt formelle påklædning, og alt 
tydede på, at det ikke var sidste 
gang, der var Happy Julesweater 
Dag på Christiansborg.

FORSVARSFORLIG PÅ PLADS
Den sidste søndag i januar blev der 
indgået nyt forsvarsforlig mellem 

Socialdemokratiet, 
regeringen, Dansk 
Folkeparti og Radikale 
Venstre – et forlig, der 
gælder fra 2018 til 
2023. Henrik Dam 
Kristensen var som 

partiets forsvarsordfører en central 
aktør i forhandlingerne. Formålet 

med forliget er at sikre danskernes 
tryghed. I en tid, hvor vi står over 
for et alvorligt trusselsbillede i 
Mellemøsten, Rusland bliver stadig 
mere selvhævdende, og trusler fra 
cyberspace kan have enorme kon-
sekvenser, er det passende at give 
Forsvaret et markant løft. Derfor er 
forliget indgået med en aftale om, 
at Forsvaret samlet ses tilføres 12,8 
mia. kr. i forligsperioden. 

partiets forsvarsordfører en central 
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 Farvandet mellem Middelfart og 
Fredericia er kendt som Lillebælt. 
Men i kølvandet på kommunalvalget 

er der lokale kræfter, der – med smil på 
læben – taler om, at bæltet nu bør hedde 
Det Røde Hav.

Sådan indledte Middelfarts nyvalgte 
borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen, 
seancen, da han holdt velkomsttalen for 
de 280 socialdemokrater, som den første 
søndag i februar havde taget turen til 
socialdemokratisk nytårsstævne på Com-
well i Middelfart.

Det Røde Hav hentyder til, at Social-
demokratiet nu har absolut fl ertal i de 
to nabokommuner. På den fynske side 
sidder Johannes Lundsfryd Jensen på 14 

ud af 25 pladser i byrådet, og på den jyske 
råder borgmesterkollega Jacob Bjerre-
gaard over 13 ud af 21 pladser.

BRUG FOR AT TALE POLITIK
Johannes Lundsfryd Jensens velkomst 
tog selvfølgelig kegler og 
var med til at lægge en god 
bund under mødet, som 
Mette Frederiksen havde 
taget initiativ til.

– Jeg oplever et behov 
for, at vi af og til mødes i 
den her kreds og diskuterer 
politik, forklarede hun den 
brede vifte af nøgleperso-
ner, der var inviteret.

Viften favnede hovedbestyrelsen, 
folketingsmedlemmer og -kandidater, 
gruppeformænd og borgmestre i kommu-
ner og regioner, EU-parlamentarikerne, 
formændene i kredse og partiforeninger 
og DSU-ledelsen. Og de oplevede en 

formand, der i sin åbning 
både så tilbage på sine 
første år som formand 
og frem mod 2018 og det 
folketingsvalg, der venter 
senest næste forår. 

– Da I valgte mig som 
formand i juni 2015, op-
levede jeg, at vi som parti 
havde en udfordring. Vi 
havde brug for igen at 

VI SKAL 
VÆRE DET 
POSITIVE 
TILVALG

AF MORTEN BRUUN · FOTO: CLAUS BONNERUP

280 deltagere dukkede op til nytårsstævne i Middelfart, hvor Mette Frederiksen 
både kiggede tilbage på sin første tid som formand og så frem mod valget: 
– Vælgerne skal stemme på os, fordi de ved, hvad de får, sagde hun.

Vi har 
ingen 

lette  løsninger. 
Men vi har fl ere 
 nuancer og fl ere 
 perspektiver
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opnå tillid hos dem, der ikke er født på 
solsiden, indledte hun og fortsatte:

– I min verden udgøres Socialdemokra-
tiet af to søjler. Den ene er den socialt an-
svarlige, der handler om velfærd og om-
fordeling. Den anden er den økonomisk 
ansvarlige, der handler om erhvervspolitik 
og nye arbejdspladser. I 2015 – efter fire 
år i regering – stod vi bomstærkt på søjle 
to. Men vi manglede at gøre den sociale 
søjle stærkere. 

PAS PÅ ÅNDELIGT DOVENSKAB
I dag er den opgave lykkedes ifølge 
Mette Frederiksen. Og det er der især fire 
årsager til, understregede hun og pegede 
på kampen mod omprioriteringsbidraget 

som den første. De to næste 
koncentrerer sig om partiets 
»tillidsfulde samarbejde« med 
Dansk Folkeparti mod henholds-
vis en tilbagetrækningsreform 
og imod skattelettelser. Og sidst, 
men ikke mindst, har resultatet 
af kommunal- og regionsråds-
valget i november været vigtigt.

– Der er en klar rød tråd i den 
valgsejr. Vi vandt nemlig ikke 
kun i de kommuner, hvor vi i forvejen stod 
til at vinde. Vi gik også frem i de kom-
muner, hvor vi ikke stod stærkt i forvejen. 
Min konklusion er, at vi vandt valget, fordi 
vi i dag er det velfærdsparti, danskerne 
har størst tillid til.

Den konklusion kan, som Mette Frede-
riksen anførte, friste til »åndelig doven-
skab« frem mod næste valg. Især når man 
tænker på, at modstanderen i blå blok har 
rigeligt at slås med internt.

– Men det vil være alt for slapt og farligt 
bare at læne sig tilbage. Så kan vi tabe det 
hele på gulvet lige med det samme, adva-
rede hun med tilføjelsen »saftsuseme«.

Derfor er hovedopgaven i 2018 at fast-
holde og udbygge den tillid, der er opbyg-
get hos vælgerne. Og det skal blandt andet 
ske ved, at de aldrig må være i tvivl om, at 
Socialdemokratiet vil lede Danmark fra et 
socialdemokratisk udgangspunkt:

– Vi vil gerne samarbejde og være 
pragmatiske og finde løsninger. Men det 
vil aldrig blive sådan, at det er et enkelt 
parti, eller ganske få, der bestemmer, 
hvad vi skal gøre, understregede Mette 
Frederiksen.

INGEN LETTE LØSNINGER
Nytårsstævnet fandt sted, dagen før So-
cialdemokratiet præsenterede det omfat-
tende udspil »Retfærdig og realistisk – en 
udlændingepolitik, der samler Danmark« 
(se temaet side 11-23, red.). Det er dog 
ikke det eneste område, Socialdemokrati-
et vil ofre maksimal opmærksomhed frem 
mod valget, forsikrede Mette Frederiksen.

– Vi skal have en stærkere grøn profil. 
Vi skal have en stærkere social profil. Og 
vi skal se på, hvordan vi i et velfærdsper-
spektiv forbedrer nærdemokratiet og 
løfter vores egen »Fingrene væk«-reform. 
I løbet af året kommer der sammenhæn-
gende udspil inden for de områder, så vi 
kommer sikkert til at mødes flere gange i 
dette forum, sagde Mette Frederiksen og 
formulerede sin ambition for de kom-

mende måneders 
indsats:

– Danskerne skal 
have en grundlæg-
gende fornemmel-
se for, hvad vi står 
for. Vi har ingen 
lette løsninger. 
Men vi har flere 
nuancer og flere 
perspektiver. Det 
skal vi stå ved. Lad 

det være min kærlige opfordring til, at det 
er dét, vi alle går ud og kæmper for. Og 
så må vi håbe, at vælgerne – ligesom ved 
kommunalvalget i november – tager os 
som et positivt tilvalg og ikke et fravalg af 
de andre. 

Integration, klima, social mobilitet og nærdemokrati er de områder, 
Socialdemokratiet i særdeleshed vil folde ud i 2018. Det varslede Mette 
Frederiksen ved nytårsstævnet.

Vi vandt  
valget, 

fordi vi i dag er 
det velfærds
parti, danskerne  
har størst tillid til
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I ØVRIGT MENER JEG, AT …

Husk
vandkanten
Jesper Ansbæk, repræsentant for S 
på Langeland: – Ved næste folke-
tingsvalg vil det være fi nt, hvis vi får 
fl ere programpunkter, der favner 
Vandkantsdanmark. Dem savnede vi 
i 2015. Det kan handle om adgangen 
til internet, om bedre mobildækning 
og om bedre muligheder for at ud-
danne sig lokalt. Mange på Lolland 
har  motivationen til at blive dygtigere, 
men det er svært, hvis de skal hele ve-
jen til Odense hver dag.

Mette F.: - Du har ret, Jesper. Skole- 
og uddannelsesområdet er et godt 
eksempel på centralisering. Det er 
blandt andet derfor, vi har foreslået, 
at fl ere velfærdsuddannelser skal 
 placeres lokalt. 

Hovedpinen
er væk
Th omas Gyldal Petersen, borgmester, 
 Herlev: – Når jeg ser udlændingeudspillet, 
har jeg det, som om jeg er sluppet af med 
40 års hovedpine. I Herlev har vi i årevis le-
vet med de dilemmaer, der er beskrevet. Det 
er et præcist og konkret udspil, som rum-
mer en masse løsninger. Dem skal vi bakke 
op om. Ikke mindst fordi de viser, hvordan vi 
alle kan leve et liv fuld af chancer – uanset 
om vi kommer fra Hirtshals eller Herlev.

Sætter
mennesker fri
Jacob Bundsgaard, borgmester, 
Aarhus: – Det er et rigtigt, men også 
sindssygt ambitiøst mål at gå efter 
maksimum 30 procent indvandrere 
i boligområderne. Hvis det skal lyk-
kes, er det nødvendigt også at pege 
på, hvordan opgaven fi nansieres. Og 
så er det ikke mindst godt, at det 
nye udspil også er et frihedsprojekt. 
Vi sætter mennesker fri. Og vi for-
tæller de unge, at de gerne må have 
det godt og sjovt.

Nytårsstævnet i Middelfart udviklede sig til det dialogmøde, der var hele ideen med at 
samle 280 socialdemokrater i Middelfart. Da mikrofonen blev givet fri, stod deltagerne 
i kø for at ytre sig om især integration, klima og socialpolitik. Her bringer vi et kort 
udpluk af  indlæggene – undervejs suppleret med enkelte af Mette Frederiksens svar.

Vi har
også pligt
Frede Siggaard Pedersen, kreds
formand, Varde: – Jeg er glad for, 
 Mette, at du taler om ret og pligt i 
integrationsudspillet. Men jeg kunne 
godt tænke mig, at vi siger, at det 
også omfatter pligten til at hjælpe 
 nydanskere med at blive integreret. 

Mette F.: – Det er en god pointe, 
Frede. Jeg forventer selv, det er en 
del af  pligten, men det er en stor 
 diskussion, du berører, som handler 
om tonen i debatten. Jeg har selv 
mødt nydanskere, som har gjort alt 
for at blive integreret og alligevel 
 bliver skældt ud. Tonen er hård. 
Også for hård.

Sætter
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En glad
socialdemokrat
Anette A. Mortensen, kredsformand, Aalborg Vest: 
– På det seneste har vi været lidt kede af det oppe 
hos os på grund af det med kvotefl ygtningene. Men 
i dag er det rart at være socialdemokrat, og det ud-
lændingeudspil, du netop har præsenteret, fortæller 
mig, hvorfor vi er medlemmer her. Jeg er ret sikker 
på, de nye tanker om, at det nu er kvotefl ygtninge, 
vi skal hjælpe, vil være spiselige hjemme hos mig. 

Mette F.: – Jeg ved godt, det har været svært for 
mange af jer. Derfor har jeg også set det som en for-
pligtelse at fi nde en model, der tager afsæt i kvote-
fl ygtninge. Som fl ere af jer ved, har jeg besøgt den 
store fl ygtningelejr i Jordan, og der er bare alt for 
mange udsatte, der aldrig får mulighed for at kom-
me her. I vores forslag får de også en chance uden at 
kaste deres liv i hænderne på menneskesmuglere.

Vigtigt med 
 tryghedsdagsorden 
Anders Kühnau, regionsrådsformand, 
 Region Midtjylland: – For nylig fi k jeg en 
henvendelse fra et ægtepar, som var kom-
met i en ulykkelig situation. Gennem hele 
deres liv havde de gjort alt det rigtige og 
både uddannet sig og arbejdet. Men nu er 
de blevet syge og har mistet både deres job 
og eksistensgrundlag. Og så var det gået op 
for dem, at der ikke er noget sikkerheds-
net til at samle dem om. De repræsenterer 
en utryghed, der er ved at sprede sig, og jeg 
kan kun appellere til, at vi får sat en tryg-
hedsdagsorden. Det er vigtigt.

Pas på
social eksport
Pernille RosenkrantzTh eil, medlem af 
 Folketinget: – Vi vil gerne afskaff e kontant-
hjælps loftet, men det er ikke nok bare at 
vende tilbage til de tidligere regler, for de 
var heller ikke retfærdige. Vi er simpelt 
hen nødt til at se på, hvordan ydelserne er 
 skruet sammen. Leveomkostningerne er 
ofte de samme, men udgifterne til husleje 
kan  variere meget fra landsdel til landsdel. 
Hvis vi ikke tager højde for det, skaber vi 
social eksport.

Vær tydelig
på det grønne
Anders Kronborg, folketings
kandidat, Esbjerg og Fanø: – Det 
er vigtigt, at det kommende udspil  
 tydeligt fortæller, hvad vi vil i for-
hold til grøn omstilling. Både lokalt, 
nationalt og globalt. Det er i høj grad 
et område, vi følger hos os.

Klima og
migranter
MaryAnn Sørensen, kommuneformand, 
Jammerbugt: – Det er vigtigt at koble klima-
debatten op på spørgsmålet om migration. 
Hvis vi ikke gør noget ved klimaet, vil endnu 
fl ere søge mod os. Uanset om det er vådt 
 eller tørt der, hvor de bor.

Mette F.: – Det er fuldstændig rigtigt. De to 
ting kan ikke adskilles. Derfor er klimade-
len også et vigtigt element i den Marshall-
plan for Afrika, som er indeholdt i vores nye 
 integrations- og udlændingeudspil.

Arvegods
fra DSU
Frederik Vad Nielsen, DSU 
formand og medlem af hoved
bestyrelsen: – Man skulle tro, vi 
lige havde deltaget i det hoved-
bestyrelsesmøde, DSU holdt i 
januar 2016. Det nye udlændinge- 
og integrationsudspil ligner præcis 
de tanker, vi vedtog dengang. Jeg 
er vildt stolt.  

FOTO: CLAUS BONNERUP
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TAK FOR 
(VALG)KAMPEN
Næsten hvert andet partimedlem deltog aktivt i valgkampen 
– og i storbyerne bar nyt, tæt samarbejde mellem kampagnelederne frugt.

 Det sidste kryds er sat. Alle konsti-
tueringer er faldet på plads. Og 
de nye by- og regionsråd har – for 

længst – taget arbejdstøjet på. 
Det betyder dog ikke, at valgkampen 

2017 er gået i glemmebogen. Tværtimod. 
Således har Partikontoret som led i de 
første grundige analyser af valgkampen 
gennemført en medlemsundersøgelse 
– og kampagnelederne i de fi re store 
byer er i gang med at evaluere det tætte 
samarbejde, de udviklede i månederne op 
til valget 21. november.

Medlemsundersøgelsen fortæller blandt 
andet, at 45 procent deltog aktivt i den 
kommunale eller regionale valgkamp – el-
ler i begge. Og det tal omfatter vel at mær-
ke ikke kandidater og kampagneledere.

– Det betyder, at vi altså var meget tæt 
på at nå hovedbestyrelsens mål om, at 
halvdelen af partiets medlemmer skulle 
være aktive, siger partisekretær Jan Juul 
Christensen.

Undersøgelsen viser imidlertid også, at 
endnu fl ere faktisk var klar til at deltage. 
28 procent af dem, der ikke var aktive, 
oplyser nemlig, at de gerne havde givet 
en hånd med. Men det skete ikke. Enten 
fordi de ikke vidste, hvordan man kunne 
være aktiv, eller fordi de ikke blev kontak-
tet direkte af partiforeningen. 

– Det er en god erfaring at tage med 
til næste valgkamp, for de tal viser, at 
der er et stort potentiale i at øge ande-
len af aktive næste gang, siger Jan Juul 
Christensen.

MANGE BOLDE I LUFTEN
Som de fl este sikkert er klar over, gjorde 
Socialdemokratiet rent bord i de fi re 
storbyer. Frank Jensen, Jacob Bundsgaard, 
Peter Rahbæk Juel og Th omas Kastrup-
Larsen sikrede sig borgmesterposten i hhv. 
København, Aarhus, Odense og Aalborg, 
og undervejs fi k de fi re spidskandidater 
bistand fra tilsammen knap 320 frivillige. 

Deres kampagnehold var så store, at de 
alle steder blev styret af kampagneledere 
på fuld tid. De fi re etablerede et tæt sam-
arbejde, hvor de ikke mindst i valgkam-
pens indledende fase mødtes regelmæs-
sigt og udvekslede ideer og strategier.

– Det er vist første gang, samarbejdet 
mellem de fi re storbyer har været så tæt i 
en kommunal valgkamp, og det fungere-
de rigtig godt. Det har været en stor hjælp 
at have »kampagnelederkollegaer« at 
dele både store og små dilemmaer med. 
Vi har alle fi re været involveret i tidligere 
kampagner, men ikke alle i kampagner 
af den her størrelse. Og når det går rigtig 
stærkt, skal der virkelig koordineres. Så 
er der sindssygt mange bolde i luften, 
siger Marie Borum, der var kampagnele-
der for Frank Jensen, mens Jacob Vinge, 
Stine Wolf Randrup Andersen og Rasmus 
Ingstrup styrede løjerne i hhv. Aarhus, 
Odense og Aalborg. 
 mob

Kampagnelederne Marie Borum, 
Jacob Vinge, Stine Wolf Randrup 
Andersen og Rasmus Ingstrup. 
(foto: Th omas Sjørup).
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»I Socialdemokratiet tror vi ikke på, at vi danskere 
er så uenige, når det kommer til stykket. Vi vil 
gerne hjælpe mennesker på fl ugt. Det er en med
menneskelig pligt. Samtidig er vi også enige om, 
at der er en grænse for, hvor mange udlændinge vi 
kan integrere i Danmark. Og det er altafgørende, at 
integrationen kommer til at fungere bedre«.

VI SKAL HJÆLPE FLERE 
OG PASSE PÅ DANMARK

Sådan beskriver partiformand Mette 
Frederiksen baggrunden for det store in-
tegrations- og udlændingepolitiske udspil, 
som Socialdemokratiet har lanceret.

På de næste sider præsenterer vi ud-
spillet. Vi taler med centrale politikere 
– og vi møder nogle af de mennesker, det 

handler om: børnene på skolen i Ting-
bjerg, tryghedschefen i den almennyttige 
boligforening, fodboldtræneren fra Gelle-
rup og den kvindelige forfatter, der gjorde 
op med den sociale kontrol.

Samtidig er det samlede udspil – »Ret-
færdig og realistisk –  en udlændinge-
politik, der samler Danmark« – vedlagt 
medlemsbladet.
politik, der samler Danmark« – vedlagt 

Fo
to

: C
la

us
 B

on
ne

ru
p 

og
 Th

 o
m

as
 S

jø
ru

p

13
SIDERS

TEMA



SOCIALDEMOKRATEN MARTS 201812

INTEGRATION

 I mange år har udlændingepolitikken 
delt os danskere. Der fi ndes næppe et 
andet område, hvor fronterne trækkes 

så hårdt op. Hvor argumenter bliver til 
angreb.

Det er måske forståeligt nok? Udlæn-
dingepolitikken betyder meget for, hvilket 
land vi ønsker at være. Der er store følel-
ser på spil. Og stadig fl ere oplever, hvad 
der sker, når integrationen slår fejl.

I Socialdemokratiet tror vi ikke på, at vi 
danskere er så uenige, når det kommer til 
stykket. 

Vi vil gerne hjælpe mennesker, der er 
på fl ugt. Det er en medmenneskelig pligt. 

Samtidig er vi også enige om, at der er 
en grænse for, hvor mange udlændinge 
der kan integreres i Danmark.

Og det er altafgørende, at integrationen 
kommer til at fungere bedre. 

Hvorfor er det så rigtig svært? 

FLERE VIL FLYGTE
Måske har vi danskere været for hurtige 
til at dømme hinanden? Men man er 
ikke et dårligt menneske, fordi man ikke 
ønsker at se sit land blive grundlæggende 
forandret. Og man er ikke naiv, fordi man 
gerne vil hjælpe andre mennesker til en 

bedre tilværelse. Langt de fl este vil gerne 
begge dele: hjælpe fl ere og passe på 
Danmark.

Måske er det svært, fordi verden og 
Danmark faktisk står i en oprigtig vanske-
lig situation. En ny situation. 

Historisk mange mennesker er på fl ugt. 
Samtidig er der stadig fl ere, der ikke 

er på fl ugt fra krige og ufred, men som af 
andre årsager forståeligt søger en bedre 
tilværelse på vores del af kloden. Klima-
forandringerne vil sætte fl ere mennesker 
i bevægelse. Og læg dertil, at Afrikas 
befolkning fordobles frem mod 2050.

I Danmark har befolkningen foran-
dret sig hurtigt på kort tid. I 1980 havde 
en procent af den danske befolkning 
ikke vestlig oprindelse. I dag er det otte 
procent. Det er en udvikling, der er sket 
over bare én generation.

Det danske samfund nyder godt af 

– Det er en svær 
udfordring, vi står 
over for. Men vi har 
håndteret svære 
udfordringer før. 
Sådan lyder det fra 
partiformanden, 
som her motiverer 
Socialdemokratiets 
langsigtede plan 
»Retfærdig og 
realistisk« til en 
ny udlændinge og 
integrationspolitik.

AF METTE FREDERIKSEN

EN UDLÆNDINGE
POLITIK, DER 
SAMLER DANMARK

Langt de fl este 
vil gerne begge 

dele: hjælpe fl ere og 
passe på Danmark
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bidraget fra rigtig mange af dem, der 
er kommet hertil gennem årene. Som 
har lært dansk, er i arbejde, deler vores 
værdier, og som kort og godt er danskere. 
Men desværre er der også for mange, der 
er kommet til Danmark uden at blive en 
del af Danmark. 

Den udfordring, vi står over for, er ikke 
midlertidig. Den er kommet for at blive. 
Det presser vores velfærdsmodel, vores 
lave ulighed og vores måde at leve på. 

Det er en svær udfordring, vi står over 
for. Men vi har håndteret svære udfordrin-
ger før.  

SÆT DET LANGE LYS PÅ
Gennem historien har vi været uenige 
– også om de store spørgsmål. Men Dan-
mark er bedst, når vi indgår kompromiser 
og tager de store ryk fremad sammen. 
Undervisningspligt. Folkepension. Fri og 
lige adgang til sundhed. Ingen af de be-
slutninger er gennemtrumfet af et smalt 
fl ertal og en splittet befolkning. Derfor 
står de endnu. 

Det samme er der brug for, når det 
gælder udlændingeområdet. 

At vi løfter os over de daglige diskus-
sioner. Sætter det lange lys på. Tænker 

»Retfærdig og realistisk – en udlændinge-
politik, der samler Danmark« . Sådan hedder 
den plan, Socialdemokratiet lancerede i be-
gyndelsen af februar. I udspillet fremhæ-
ves en forventning om, at alle udlændinge i 
Danmark bidrager. Også fl ygtninge på mid-
lertidigt ophold (foto: Th omas Sjørup).

SOCIALDEMOKRATIET 
FORESLÅR, AT…
… Danmark opretter, helst i samarbejde 
med andre EU-lande, et modtagecenter 
uden for Europa. Muligheden for at opnå 
ophold i Danmark ved spontant at søge asyl 
på dansk jord fj ernes. I stedet vil spontane 
asylsøgere fremover blive sendt til et 
modtagecenter, hvor de også vil få deres 
sag behandlet. Er de fl ygtninge, overgår 
de til FN, der sikrer dem beskyttelse enten 
i en FN-lejr eller lokalt i det land, hvor 
modtagelejren ligger. Er de migranter, 
sendes de tilbage til deres hjemland. Til 
gengæld modtager Danmark årligt et antal 
kvotefl ygtninge gennem FN.

… Folketinget fastlægger et politisk loft 
for, hvor mange ikkevestlige udlændinge 
Danmark hvert år kan tage imod. Loftet 
fastlægges i samarbejde med kommuner og 
relevante aktører og skal være styrende for 
dansk udlændingepolitik.

… Kravene for at blive familiesammenført til 
Danmark strammes, særligt for tilfl yttende 
ægtefæller. Der skal stilles større krav til 
sprog, uddannelse, beskæftigelse og et vist 
forudgående kendskab til Danmark. Og 
det skal være en forpligtelse, at man som 
tilfl yttende ægtefælle arbejder og bidrager 
til fællesskabet i Danmark.

… En hjemsendelsesreform gennemføres, 
der kan sikre, at fl ere afviste asylsøgere 
sendes hjem. Reformen skal blandt andet 
sikre, at der sættes ind med massiv 
rådgivning om hjemrejse allerede ved 
indrejse og asylansøgning, og at der 
indføres mulighed for økonomisk at støtte 
frivillig hjemrejse, før der er givet endeligt 
afslag på asyl. 

… Den danske grænsekontrol opretholdes, 
så længe der ikke er styr på EU’s ydre 
grænser, og der er risiko for terrorangreb.

… Princippet om, at man som tilfl ytter til 
Danmark skal bidrage først, før man kan 
få fuldt gavn af de danske velfærdsydelser, 
udvides, når det gælder kontante ydelser. 
Den fri og lige adgang til for eksempel skole, 
lægebesøg og ældrepleje fastholdes.

mere på, hvad der er både retfærdigt og 
realistisk, end hvad der er i partiernes 
kortsigtede interesse. 

Kort sagt: en udlændingepolitik, der 
samler Danmark.

Så man om 30 år kan se tilbage på 
vores generation af borgere og beslut-
ningstagere og om os sige, at vi løste 
vores tids helt store udfordring. At vi 
fandt de rigtige balancer i svære dilem-
maer. Mellem at løfte et ansvar i verden 
og løfte et ansvar for Danmark. 

For lige så stor en sandhed det er, at 
vi ikke kan hjælpe alle her i Europa og 
Danmark, lige så stor en sandhed er 
det, at mennesker på fl ugt skal hjælpes. 
Og at vilkårene i de fattigste dele af 
verden grundlæggende skal forbedres, 
hvis ikke folk skal søge lykken andre 
steder. Vi kan – og vil – ikke vende 
verden ryggen.

Derfor er der brug for en samlet og 
langsigtet plan. 

Det er den, som vi giver vores bud på 
med dette udspil. Vi præsenterer det, vi 
mener er den ideelle løsning. Der er ele-
menter, som ikke kan gennemføres lige 
med det samme. Men det hele starter 
med en holdning og vilje. Og den har vi. 

13
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 Vi er på Tingbjerg Skole. En tidlig 
fredag midt i januar. Jørn Husum 
står ved tavlen og siger hej til de 

17 elever – ti drenge og syv piger – han 
i de næste 45 minutter skal undervise i 

matematik. Børnene har rødder i blandt 
andet Libanon, Syrien, Tyrkiet, Somalia og 
Pakistan, men skæbnen har skikket det 
således, at de nu er klassekammerater og 
naboer i en københavnsk forstad, mange 

PÅ BØRNENES SIDE

AF MORTEN BRUUN · FOTO: THOMAS SJØRUP

Vi ønsker ikke et samfund, hvor vi vokser 
op socialt adskilt fra hinanden. Vi skal leve 
sammen, og vi gør gerne noget markant 
for, at det lykkes, sagde Mattias Tesfaye, da 
han besøgte skolen i Tingbjerg.

forbinder med ghettoliste og omtaler 
som et parallelsamfund.

Jørn Husum har været lærer på skolen 
i 17 år, og han har blandt andet undervist 
alle de Tingbjerg-drenge, som de seneste 
år har mistet livet i den københavnske 
bandekrig. Det er tungt, men det ændrer 
ikke på, at han elsker sit job og sine ele-
ver og ikke kan forestille sig andet. Heller 
ikke denne fredag, hvor han ligesom alle 
andre dage modtager eleverne med den 
samme Bob Marley-sang.

»One love. One heart. Let’s get together 
and feel all right«, lyder det fra højttale-
ren, og Jørn Husum er sikker på, ungerne 
næppe tager skade af det budskab.

I dag skal børnene undervises i mønstre 
og spejlinger og øve sig i det matemati-



SOCIALDEMOKRATIET 
FORESLÅR, AT …
… familiesammenføring til udsatte 
boligområder skal standses. 

… friskoler, der skaber parallelsamfund, skal 
ikke længere have off entlige tilskud.

… der sker en bedre fordeling af elever 
med anden etnisk baggrund på landets 
gymnasier.

… fl ygtninge skal ikke anvises bolig i udsatte 
boligområder.

… forældre, som sender deres børn på 
genopdragelsesrejser, skal straff es.

… hjemmegående indvandrerkvinder på 
kontanthjælp skal starte i skole.

… der skal foretages fl ere strategiske 
nedrivninger af boligblokke i udsatte 
boligområder.

… Burka og niqab skal ikke bruges til at 
undertrykke kvinder i islamiske miljøer. 
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ske sprog. Men først skal de hilse på den 
gæst, der har krøllet sin lange krop sam-
men ved et af de små borde. 

– Hvor er du fra? spørger ungerne 
nysgerrigt.

– Min mor er fra Danmark, og min far er 
fra Etiopien, svarer den fremmede, som 
tilføjer, at han i øvrigt hedder Mattias og 
arbejder i Folketinget.

SUCCES OG FIASKO
Det er Mattias Tesfaye, der som Social-
demokratiets nyvalgte integrations- og 
udlændingeordfører har fået lov til at 
tilbringe en dag på skolen. 

Her bliver han allerførst sat til at løse 
opgaver sammen med Zainab, Arlinda og 
Iman, som stolt får sparket ind, at hun er 
den bedste i klassen til at svømme og i 
øvrigt har fået sin mors løfte om, at hun 
skal gå til »professionel svømning«.

Han hører en lige så stolt Jørn Husum 
fortælle, at den 9.-klasse, han afl everede 
sidste år, havde klaret sig sindssygt godt. 
Og han møder Mette Grønlund, skolens 
souschef, som glæder sig over bedre 
resultater, elevfremgang og fl ere ressour-
cestærke forældre.

Mattias Tesfaye tøver ikke med at 
anerkende den pædagogiske og ud-
dannelsesmæssige succes, skolen har 
opnået. Men integrationsmæssigt er det 
måske nærmest en fi asko, siger han – 
blandt andet med tanke på, at mange af 
eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke 
tales meget dansk, og hvor kontakten til 
det danske samfund kan være 
begrænset.

DE SKAL BLANDES
Mette Grønlund har intet 
imod forslaget om, at børn 
skal starte i en daginstitu-
tion – eller som minimum en 
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opnået. Men integrationsmæssigt er det 
måske nærmest en fi asko, siger han – 
blandt andet med tanke på, at mange af 
eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke 
tales meget dansk, og hvor kontakten til 
det danske samfund kan være 

Mette Grønlund har intet 
imod forslaget om, at børn 
skal starte i en daginstitu-
tion – eller som minimum en 

Souschef Mette Grønlund 
bød velkommen, da Mattias 

Tesfaye besøgte Tingbjerg 
Skole for første gang. 

Nej til siloer og isolation. Ja til 
blandede fællesskaber. Det var et 
af Mattias Tesfayes budskaber, da 
han besøgte Tingbjerg Skole – og 
blev godt modtaget af Jørn Husum 
og hans elever i 4. klasse.

sproggruppe – når de fylder et år. Men 
tanken om at transportere nogle elever 
til naboskoler for at opnå en bedre etnisk 
sammensætning huer hende ikke.

– Jeg tror ikke på, det virker at fl ytte 
børnene væk fra deres fællesskab seks 
timer hver dag. I stedet skal vi have en 
anden beboersammensætning. Det vil 
selvfølgelig tage tid, men det handler om 
boligpolitik, siger Mette Grønlund.

– Det vil vi gerne gøre noget ved. Også 
gerne noget markant. Vi ønsker ikke et 
samfund, hvor vi vokser op i vores egne 
sociale siloer. Vi skal leve sammen på 
tværs af etnicitet. Vi vil gå meget langt 
for, at ingen lever socialt adskilt og kultu-
relt isoleret, siger Tesfaye.

– Det er et fantastisk mål at blande 
børn uanset deres baggrund. Men I skal 
formulere det tydeligt og passe på, at vi 
ikke gør noget, der fungerer, til noget 
negativt, siger souschefen.

BANDER PÅ SPIL
Et par dage senere kommer Tingbjerg 
igen på alles læber. Fem hætteklædte bøl-
ler har angrebet og ødelagt en bagerfor-
retning, og Mattias Tesfaye refererede 
selvfølgelig til sit møde med de søde og 
stolte børn og deres lærer, da han kom-
menterede sagen på Facebook og blandt 
andet skrev:

»Der fi ndes børnenes Tingbjerg. Og så 
fi ndes der bandernes Tingbjerg. Det er 
politikernes ansvar at kunne se forskel. 
Kampen mod parallelsamfund må derfor 
ikke føres imod et helt boligområde. 
Tværtimod. Det er meget afgørende, at 
børnene oplever, at politikerne og sam-
fundet er på samme side som dem selv.

Vi skal derfor ikke være i kamp imod 
Tingbjerg, Gellerup, Vollsmose eller 
Mjølnerparken. Vi er i kamp for disse 
områder. For skolerne i disse områder. 
For beboerne i disse områder. For lov og 
orden i disse områder.

For børnene. Imod banderne«. 



SOCIALDEMOKRATIET 
ARBEJDER FOR, AT …
… børnehaver, skoler og boligområder høj st 
har 30 procent indvandrere om ti år. Derud-
over vil partiet skærpe kampen for de demo-
kratiske værdier i samfundet. Det betyder, at 
politikere i højere grad skal træff e beslutnin-
ger om hidtil uskrevne regler. Det vil være en 
hjælp til de enkelte institutioner og off entligt 
ansatte, der ellers står alene med kampen 
for, at demokrati står over religion. 
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Mattias Tesfaye 
(tv.) og Nicoai 

Wammen: 
– Frihedskampen 

og Marshallplanen 
er to hjørnestene i 

det nye udspil.

FRIHEDSKAMPEN

 I mange år har vi løst færre integrati-
onsproblemer, end vi har skabt. Derfor 
har vi hobet gæld op. Integrationsgæld. 

Og det er den gæld, vi ser, når vi i dag 
kigger ind i socialt udsatte områder som 
Tingbjerg, Mjølnerparken, Vollsmose og 
Gellerup. 

Sådan lyder det fra Mattias Tesfaye, når 
han skal formulere baggrunden for Social-
demokratiets nye politik på udlændinge- 
og integrationsområdet. Betragtningen 
lyder dyster, men det er perspektivet 
ikke. Hvis vi begrænser tilstrømningen og 
styrker integrationen, vil vi på et tids-
punkt opleve, at vi løser fl ere problemer, 
end vi skaber. 

– Uanset hvad andre partier siger, er 
opgaven ikke umulig. Vi ved jo, at vi alle-
rede gør mange ting rigtigt. Rigtig mange 
unge får en uddannelse, rigtig mange 
frigør sig fra familier med konservative 
kønsrolleidealer, og rigtig mange tager 
demokratiske værdier til sig, selv om de 
er vokset op i lande med gammeldags 
religiøse regler, siger Mattias Tesfaye.

Et af de greb, der skal tages i anven-
delse for at nå målet, er spredning. 
Det handler blandt andet om, at ingen 
boligområder, skoler eller uddannelses-
institutioner har mere end 30 procent 

ikkevestlige indvandrere og efterkom-
mere om ti år.

MINDRE ARMSLÆNGDE
Det andet greb er det, Socialdemokratiet 
nu lancerer som den nye frihedskamp. Og 
det skal, understreger, Mattias Tesfaye, 
ikke fortolkes som en religionskrig imod 
islam. Men som en frihedskamp for 
demokratiet.

– Samfundets lovgivning står over 
religion. Men de demokratiske værdier 
begrænser sig ikke til at gå ind i stem-
meboksen og sætte sit kryds. I Danmark 
har vi idræt sammen, man giver hånd til 
alle, vi slår ikke vores børn, vi må gerne 
have sex før ægteskab, og vi vælger selv 
vores partner. Det er alt sammen værdier, 
der har udviklet sig gennem tiden, siger 
Tesfaye og fortsætter:

– Mange af de normer er opstået og har 
taget form uden at stå i lovgivningen. Jeg 
tror, at vi i stigende grad kommer til at 
nedskrive nogle af de ting, der har været 
uskrevne. Det kalder jeg mindre arms-
længde, mere værdipolitik. Men vi skal 
bare være klar over, at et meget kulturelt 
homogent samfund kan have mange 
uskrevne regler, men jo mere multietnisk, 
det bliver, jo mere bliver vi nødt til at 
skrive vores normer ned.

Som eksempel på det henviser Mattias 
Tesfaye til sin egen socialdemokratiske 

kommune Albertslund, hvor hans søn 
stadig går i børnehave – og hvor der er 
formuleret en madpolitik for daginsti-
tutionerne. Den fortæller, at der både 
serveres svinekød, kalvekød og kylling. 
Og at der tages hensyn til allergikere, ve-
getarer og folk, der ikke spiser svinekød. 
Men maden produceres altså i samme 
køkken – og det er ikke til diskussion på 
forældremøderne.

– Det skaber et enormt pres, hvis vi be-
der den enkelte institutionsleder, gymna-
sierektor eller svømmehalsleder håndtere 
de værdikampe, der opstår. Det kan vi 
ikke være bekendt. Det er et politisk an-
svar. Samfundet skal respektere religiøse 
mennesker, men ikke underkaste sig 
religion, og det har de hegnet meget godt 
ind i Albertslund, siger Mattias Tesfaye. 



SOCIALDEMOKRATIET 
FORESLÅR, AT …
… EU tager initiativ til at gennemføre 
historiens største genopretningsplan for 
særligt Afrika. 

… En omfattende reform af dansk 
udviklingsbistand gennemføres, der 
inden for de nuværende samlede rammer 
fordobler bistanden til nærområderne.

… Øget udviklingsbistand gives, der 
fi nansieres, i takt med at antallet af 
spontane asylsøgere nedbringes. 
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 Vi skal hjælpe fl ere. Og vi skal 
hjælpe mere.

Det er slaglinjen i det omfat-
tende hjælpeprogram, som Socialde-
mokratiet nu foreslår, at EU etablerer. 
Programmet skal målrettes de fattigste 
lande i Afrika og enkelte lande i Mellem-
østen og Asien for at bremse de strømme 
af fl ygtninge og migranter, der i dag søger 
mod Europa.

– I løbet af de næste 30 år fordobles 
Afrikas befolkning fra 1,25 milliarder til 
2,5 milliarder. Hvis der ikke er håb om et 
bedre liv for unge mennesker, betyder 
det, at de vil blive ved med at søge mod 
nord. Søge mod Europa, siger Nicolai 
Wammen, politisk ordfører i Socialdemo-
kratiet og tidligere europaminister, og 
fortsætter:

– Vores budskab er, at de ikke skal 
udleve deres drømme her, men at Europa 
har et ansvar for at forbedre forholdene 
i deres hjemlande. Afrika skal bygges op, 
så Afrika kan klare sig selv – nøjagtigt VIDSTE 

DU, AT …
… leveomkostningerne 

for 10.000 asylansøgere 
i Danmark svarer til, 

hvad det koster at drive 
hele Kenyas fl ygtninge
program, som hjælper 

cirka 600.000 af nogle af 
de mest udsatte fl ygt

ninge i verden.

… for de midler, som det 
koster at indkvartere én 
asylansøger i Danmark, 

kan man sikre et års 
skolegang for 70 børn i 

nærområderne.

MARSHALLPLANEN
som USA for 70 år siden hjalp Vesteuropa 
på fode efter 2. verdenskrig med Mar-
shall planen. 

EN FARLIG COCKTAIL
Ifølge Nicolai Wammen kan de penge, 
som EU i dag bruger i Afrika, anvendes 
både bedre og klogere. Derudover skal 
der målrettes endnu fl ere midler til 
opbygning af Afrika, der skal være bedre 
mulighed for frihandel og afsætning af 
varer i EU end i dag, og civilsamfundet 
skal støttes.

– Vi ser også gerne, at danske og euro-
pæiske virksomheder investerer endnu 
mere i Afrika. Vi skal fra dansk og EU’s 
side sætte vores præg på udviklingen, 
så den rent faktisk fører til, at befolknin-
gerne – og ikke lederne – i de afrikanske 
lande får gavn af investeringerne. I dag er 
det i høj grad Kina, der løber med samar-
bejdet, og det er ikke i vo-
res interesse, siger Nicolai 
Wammen og understreger, 
at hjælpen til Afrika også 
omfatter kampen mod 
klimaforandringer.

– Kombinationen af 
befolkningstilvækst og 
klimaforandringer er en 
dødsensfarlig cocktail, som 
kan forstærke strømmen af 
migranter og fl ygtninge og 
bringe endnu mere usta-
bilitet i Afrika. Derfor skal 
Danmark og EU også sætte 
dagsorden på klimaområ-
det, siger Nicolai Wammen.

Samtidig understreger 
han, at det omfattende 

hjælpeprogram ikke 
kun er et europæisk anliggende. 

– Vi mener, det er helt på 
sin plads, at de rige arabiske 

golfstater også tager et 
medansvar. I dag spiller 
de stort set ingen rolle – 
hverken når det gælder 
modtagelse af fl ygtninge, 

økonomiske bidrag eller humanitær bi-
stand. Det kan ikke blive ved på den måde 
– hverken moralsk eller ud fra almindelig 
rimelighed, siger Nicolai Wammen.

MODTAGECENTRE I NÆROMRÅDER
Parallelt med Marshallplanen foreslår So-
cialdemokratiet også, at asylsagsbehand-
lingen for de personer, der møder op ved 

den danske grænse og sø-
ger asyl, skal foregå under 
sikre og ordentlige forhold 
i et modtagecenter uden 
for Europa, og at de asyl-
ansøgere, der er fl ygtninge 
– og altså har et beskyttel-
sesbehov – overgår til FN, 
der sikrer dem beskyttelse 
enten i FN-lejr eller lokalt 
i det land, hvor modtage-
centeret ligger. Til gengæld 
modtager Danmark årligt 
et antal kvotefl ygtninge 
gennem FN. 

– Ved at oprette modta-
gecenteret uden for Europa 
begrænser vi den ukon-
trollerede tilstrømning til 
Danmark. Og vi får på sigt 

standset den livsfarlige tur over Middel-
havet og sat en stopper for de kyniske 
menneskesmuglere. Og når vi har styr på 
den ukontrollerede tilstrømning, giver det 
en mulighed for både at tage kvotefl ygt-
ninge og samtidig hjælpe mange fl ere af 
verdens fl ygtninge, siger Nicolai Wam-
men. 
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» JEG KÆMPER 
FOR DE 
TAVSE PIGER, 
KVINDER  
OG BØRN«

I »Dødevaskeren« giver den kurdisk
fødte romandebutant Sara Omar 
et unikt indblik i den del af den 
muslimske kultur, der undertrykker 
kvinder og udøver social kontrol – 
både herhjemme og i Mellemøsten. 

AF DIANA EBBA Ø.B. PEDERSEN · FOTO: CLAUS BONNERUP

Sara Omar tilhører ingen politiske 
partier og vil ikke bruges som politisk 
propaganda. Hun kritiserer kvindesy-
net og de patriarkalske og formynde-
riske holdninger i et mandsdomineret 
samfund, hvor mænd misbruger reli-
gionen til at undertrykke kvinden.



–
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 Jeg har valgt at overleve for at kunne 
skrive »Dødevaskeren«, siger Sara 
Omar og kigger op, før hun fortsætter:

– Jeg risikerer gerne alt, fordi jeg kæm-
per for menneskerettigheder, kæmper for 
kvinder og børn. Da jeg selv var i mørket, 
ville jeg have ønsket, der var nogen, der 
havde taget kvindekampen for mig. Men 
det var der ikke. Jeg måtte og må selv 
tage den. Og jeg stiller mig gerne i front, 
hvis det kan inspirere andre til at gå med.

Det er fire måneder siden, Sara Omar 
debuterede med romanen »Dødevaske-
ren«, hvor hun tager kampen op med en 
kvindeundertrykkende kultur, som hun 
selv er brudt fri af. Konsekvensen er, at 
hun i dag »lever et liv i tæt dialog med 
politiet«, som det formuleres.

– Vi skal ikke negligere rødstrømpe-
bevægelsen og Matilde Bajer, for det er 
delvis på grund af dem, at vi kvinder kan 
stemme i dag. Det er jo på grund af dem, 
at jeg kan sidde her og ytre mig, fordi den 
kamp har været der. Men den kamp har 
ikke været der for kvinder med min bag-
grund, siger Sara Omar.

I »Dødevaskeren« beskriver den dansk-
kurdiske forfatter de æresdrab, den 
sociale kontrol, incesten, kvindeunder-
trykkelsen og volden, der hersker i visse 

OM »DØDEVASKEREN«
Vi følger hovedpersonen 
Frmesk, hvis mormor er 
dødevasker og tager sig 
af de kvinder, som ingen 
 andre vil begrave eller 
røre ved. Kvinder, der er 
blevet dræbt i skam og 
vanære. Frmesk vokser 

op i et kærligt hjem, som dog kun for en 
tid er i stand til at skærme hende mod 
den psykiske og fysiske overlast, der fra 
alle sider nærmer sig i et Kurdistan, der 
er præget af krig, folkedrab og had.

»Dødevaskeren« er udgivet på Politi-
kens Forlag.

menneske, som du er. Der er ingen love 
og regler i denne verden, der giver dig lov 
til at behandle mig dårligt, bare fordi du 
er en mand«, forklarer forfatteren.

VI SKAL DELES OM MAGTEN
Sara Omar har læst statskundskab siden 
2013 og har i offentligheden sagt meget 
lidt om sin egen historie. Hun har dog 
nævnt, at hendes roman er inspireret af 
den virkelighed, hun kommer fra. 

Og så er 95 procent af »Dødevaskeren« 
skrevet fra sygesengen på et hospital i 
Danmark. Parallelt med at Sara Omar 
igennem en længere periode har haft 
drop i hånden og fået målt sin hjerteryt-
me efter påført sygdom, har hun nedfæl-
det det, hun kalder sit »kampskrift«.

– Jeg kæmper for de tavse piger, kvin-
der og børn. »Dødevaskeren« er til dem. 
Det går mere og mere op for mig, hvorfor 
vi kvinder ikke må ytre os. For så er vi 
rigtig stærke. Så jeg taler direkte ind i den 
verden, der er styret og hersket af patri-
arken. Jeg vil bare gerne have, vi deler 
magten mellem mænd og kvinder og får 
lige rettigheder og respekt for hinanden, 
understreger Sara Omar og nævner, at 
de kvindeundertrykkende mænd bruger 
en lang række redskaber til at håndhæve 
magten.

Hvordan?
– De bruger blandt andet kultur, reli-

gionen, våben, normer og tankesæt til at 
undertrykke og udøve social kontrol. 

muslimske kredse både i udlandet og her 
i Danmark.

– Og det er dér, vi skal tage fat. For 
vi er et fællesskab. Vi bor i Danmark. Vi 
har de samme rettigheder, og vi tror på 
ytringsfrihed. Men det har vi så kun til en 
vis grad. Jeg er jo et levende bevis på det. 
Men jeg ytrer mig. Jeg gør det på trods, 
fordi det er den eneste rigtige måde at 
gøre det på, siger Sara Omar.

KVINDEN ER ET REDSKAB
Som 15-årig kom den i dag 31-årige Sara 
Omar til Danmark efter et liv på flugt fra 
krig og undertrykkelse i først Kurdistan i 
Irak, senere i Mellemøsten. Som barn har 
hun set sine naboer blive hængt, set folk 
blive halshugget, og hun har sultet. Der-
udover har hun gennemlevet en barndom, 
en ungdom og et voksenliv i en kvinde-
undertrykkende kultur i en sådan grad, 
at det adskillige gange har været ved at 
koste hende livet.

– Jeg kommer fra en kultur, hvor en 
kvinde skal spørge om lov, når hun går ud, 
hvor en kvinde skal stå til rådighed, når 
manden vil det, hvor kvinden ikke bliver 
lyttet til, men blot er et redskab. Og det 
finder hun sig i, for det er sådan, det er. 
Men jeg kunne ikke være en del af det 
mere, fortæller forfatteren og fortsætter:

– Du bliver jo påført smerte, når du 
åbner din mund som kvinde i den kultur 
og siger: »Det er ikke i orden. Det vil jeg 
ikke finde mig i. Jeg er lige så meget et 

SOCIALDEMOKRATIET 
SIGER …
… Barnets tarv før familiens.

… Myndigheder skal kunne behandle 
henvendelser om social kontrol i hjemmet 
uden at underrette forældrene først.

… Der skal etableres flere exitprogrammer, 
hvor unge muslimer, som føler sig presset i 
ekstreme muslimske miljøer, tilbydes hjælp 
og støtte til at bryde ud. 

… Kvinder med ikkevestlig baggrund skal 
sikres bedre adgang til krisecentre.

FLERE ÆRES
KONFLIKTER
Red-Safehouse driver Danmarks 
sikreste opholdssteder for unge, 
der er på flugt fra æresrelaterede 
konflikter. På ni år er antallet af 
henvendelser vokset fra 88 i 2008 
til 307 i 2017. Sidste år var der 166 
beboere tilknyttet Red-Safehouse 
– det højeste antal nogensinde.

Tilsvarende har rådgivnings-
tilbuddet Etnisk Ung oplevet en 
stigning fra 397 i 2008 til 1.258 i 
2017. Hovedparten fra unge med 
muslimsk baggrund.

Ifølge Rigspolitiet blev der i 2016 
registreret 156 anmeldelser og 
sager vedrørende æresrelaterede 
forbrydelser og konflikter. Det var 
det højeste antal i syv år.Ki
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AF NIELS NØRGAARD FOTO: THOMAS SJØRUP

Det går galt, når trusler og vold bliver koncentreret i et boligmiljø. 
Det siger formanden for Socialdemokratiets integrationsudvalg og en 
tidligere politikommissær, der begge arbejder i Lejerbo i København.

– Vi ser helst, at 
børnene kommer 
i en folkeskole og 
ikke i en religiøs 
friskole. Og de 
må meget gerne 
gå på fritidshjem, 
understreger 
Søren Wiborg.

ALLE SKAL 
BIDRAGE
Socialdemokratiet vil  indføre 
en pligt til at bidrage 37 
 timer om ugen for alle ind-
vandrere på integrations-
ydelse og  kontanthjælp. Bi-
draget kan bestå af nyttejob, 
virksomhedspraktik, dansk-
undervisning, jobsøgning – 
eller en kombination. Hvis 
man ikke møder op, modta-
ger man ikke sin ydelse for 
de pågældende fraværstimer.

Det får også konsekvenser 
i Mjølnerparken, hvor 293 af 
områdets cirka 900 voksne 
i dag er kontanthjælpsmod-
tagere. Heraf har fl ere været 
det i 30 år. Lejerbo har talt 
med cirka 200 af dem, og 
blot 14 har, hvad der svarer 
til 9. klasse. 

– Uden et minimum af 
 uddannelse kan man ikke 
klare sig, og vi må sige til 
dem, at de simpelt hen kun 
får kontanthjælp udbetalt, 
i det omfang de tager en 
 uddannelse. Også selv om 
det så kan tage 12 år for en 
kvinde fra Mellemøsten at 
tage afgangsprøven for 9. 
klasse, siger Søren Wiborg og 
Eskild Dahl Pedersen.
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 Vi har voldelige klaner her i Mjølner-
parken. Nogle af dem er vi ved at 
få has på – de sidste får vi under 

kontrol i år. Der skal nok blive ryddet op.
Tryghedschef Eskild Dahl Pedersen hos 

Lejerbo i København er fast i stemmen, 
mens han viser rundt i Mjølnerparken. 

Her bor der mere end 900 børn og 
unge. De vokser op i et af Danmarks mest 
belastede almene boligområder – mange 
kalder det for en ghetto. 

Mjølnerparken har været i centrum i 
bandekrigen, og man kan mærke tristhe-
den i Eskild Dahl Pedersens stemme, da 

vi lidt senere står foran en af opgangene, 
hvor fl ere af ofrene for bandekrigen 
voksede op.

– Jeg har været til tre begravelser i Mjøl-
nerparken i løbet af de seneste fi re år. 
Hver gang var det en ung mand, som blev 
dræbt i et opgør mellem bander, fortæller 

VOLDEN SKAL VÆK
–



SOCIALDEMOKRATIET 
FORESLÅR, AT …
… der indføres bandetilhold, så personer, 
der tilhører bandemiljøet, kan sendes i 
fængsel, hvis de forsamler sig i grupper til 
 nærliggende fare for andres liv og legeme.

… en taskforce skal ransage bandernes 
økonomi.

… det skal gøres strafbart at rekruttere  
unge under 18 år til bandemiljøet.

… en skræddersyet vidnepakke til ofre for 
organiseret kriminalitet, der skal sikre dem 
rådgivning, beskyttelse, anonymitet og 
 mulighed for erstatning.

… Bedre beskyttelse til de børn, der vokser 
op med en storebror, der er bandemedlem. 
Det skal ske ved, at kommuner med udsatte 
boligområder udarbejder en såkaldt lillebror-
strategi, så der sættes tidligere ind.

… Kommunerne skal automatisk have 
besked, når et familiemedlem registreres 
i banderegistret. Og det skal udløse en 
 undersøgelse af familiernes forhold.
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Eskild Dahl Pedersen, der også er formand 
for Socialdemokratiets integrationsud-
valg. 

SKAL FOREBYGGE TIDLIGT
Han er begejstret for det udspil til be-
kæmpelse af parallelsamfund, der udgør 

en del af Socialdemokratiets nye, lang-
sigtede udlændinge- og integrationsplan. 
Netop det hjørne af planen blev allerede 
præsenteret i januar sammen med SF, og 
indholdet begejstrer også Søren Wiborg, 
der er nyansat sekretariatsleder for den 
boligsociale helhedsplan i Mjølnerparken 
og tidligere har arbejdet som leder af 
nærpolitiet på Nørrebro i seks år.

De to centrale Lejerbo-medarbejdere 
roser ikke mindst det forslag, der handler 
om, at børn skal starte i vuggestuen, når 
de er et år gamle. Det sikrer, at de lærer 
sproget og lærer at begå sig i gruppesam-
menhænge. Det vil også være gavnligt, 
hvis de kommer i både folkeskole og 
fritidshjem og ikke på en religiøs friskole. 

Alt sammen vil bidrage til 
at forebygge mange af de 
problemer, udsatte børn 
slås med. 

– Der har i visse kredse 
herhjemme været en vilje til 
at vende det blinde øje til, 
hvis vold og undertrykkelse 
fandt sted i kulturer blandt 
de nytilkomne. Vold og un-
dertrykkelse blev undskyldt 
med, at det var kulturelt 
betinget, siger Eskild Dahl 
Pedersen.

– Men det betyder, at 
opvækstvilkårene bliver me-
get skæve, i forhold til om 
du vokser op i en familie, 
hvor volden ikke findes. Der 

kommer vi til at tage et opgør – der skal 
være ligestilling for Anders og Ali. Volden 
skal væk, siger Eskild Dahl Pedersen.

HURTIGE PÅ AFTRÆKKEREN
Det er et kendetegn for mange af de 
bandemedlemmer, vi har, at de har 
haft en opvækst i familier, hvor vold er 

noget normalt. Når trusler og vold bliver 
koncentreret i et boligmiljø, går det galt, 
forklarer Søren Wiborg, der i øvrigt er 
formand for Socialdemokratiet i Vallens-
bæk, hvor han også sidder i kommunalbe-
styrelsen.

– Som boligselskab skal vi være hurtige 
på aftrækkeren og underrette kom-
munen, når vi ser trivselsproblemer. Og 
beboerne skal selv tage ansvar, når de 
ser og hører noget hos naboen. Og så 
skal kommunerne være gode til at tage 
imod underretninger – det er kernen, 
når vi taler om at komme volden til livs, 
siger Eskild Dahl Pedersen og suppleres af 
Søren Wiborg:

– Vold er også en politimæssig opgave. 
Der er simpelt hen brug for flere lokale 
politifolk i de her områder, siger Søren 
Wiborg. 

PAS PÅ  BOLIGERNE
Der er en enkelt detalje i Socialdemokrati-
ets samlede integrationspakke, som hver-
ken Søren Wiborg eller Eskild Dahl Peder-
sen bryder sig om. Og det er forslaget om 
strategisk nedrivning af nogle ejendomme i 
de udsatte boligområder.  

– Det er ikke boligerne, den er gal med. 
Det er beboersammensætningen. Derfor 
kan det være en bedre løsning at sælge et 
par boligblokke fra og ændre dem til an-
dels- eller ejerlejligheder, siger de to.
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INTEGRATION

 Mahmoud Dirawi er 24 år. Op-
vokset i en af Danmarks mest 
omtalte bydele, Gellerupparken 

i Aarhus. Hans baggrund ligner på mange 

måder den, som mange andre drenge fra 
ghettoen har. Han er født af palæstinen-
siske forældre og sagde farvel til folke-
skolen efter 9. klasse med et gennemsnit 

FODBOLD 
VISER VEJEN

AF NIELS NØRGAARD · FOTO: CLAUS BONNERUP

I stedet for at vælge den farlige vej i ghettoen 
valgte Mahmoud fodbolden – og blev blandt 
andet træner for den nu 15årige Walid.

på 1,6. Med den karakter døde både hans 
egen og forældrenes drøm om, at han 
med tiden kunne blive læge. 

Alligevel er det gået godt for Mahmoud. 
Han er i dag et af de store trænertalenter i 
dansk fodbold. Den aarhusianske storklub 
AGF har i en årrække haft ham tilknyttet 
som en af de vigtige talenttrænere. Ved 
siden af trænergerningen er han ved at 
uddanne sig som socialrådgiver. 

Og han kommer stadig i ungdommens 
fodboldklub AC Football Club i Gellerup 
så ofte, han kan. For det var gennem 
fodboldklubben og trænergerningen her, 
at han fik taget de rigtige valg, dengang 
han var teenager.

– Jeg var tæt på at rode mig ud på de 
forkerte boldbaner. Tæt på at blive en af 
dem, der skulle være hardcore. Jeg var 
fanget af spillet, det hvor det handler om, 
hvordan man kører væk fra politiet på den 
ulovlige knallert, fortæller Mahmoud. 

NATURTALENT
Vendepunktet kom, da en af de frivillige i 

Både Mahmoud og Walid 
er vokset op i Gellerup. De 
valgte fodbolden – og har 
begge set venner vælge en 
forkert stil og kriminalitet.
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fodboldklubben AC Football Club hev fat i 
Mahmoud, fordi man desperat manglede 
en træner til klubbens mange drenge i 
6-7-årsalderen. På trods af at Mahmoud 
ikke havde nogen som helst erfaring med 
trænerjobbet, viste det sig hurtigt, at han 
havde et naturligt talent.

– Jeg var splittet i en identitetskrise 
mellem at skulle være den gode frivillige i 
den lokale fodboldklub og ham, der kørte 
fra politiet. Men trænerjobbet gav mig en 
god mavefornemmelse. Jeg opdagede, at 
jeg kunne få drengene til at træne fod-
bold, og jeg så, at jeg kunne hjælpe dem 
med at få et godt liv, siger Mahmoud. 

Han husker tydeligt den første dag som 
træner. Det første, han skulle gøre, var 
at binde 26 par snørebånd. Ingen kunne 
selv, men Mahmoud syntes, det var sjovt 
og godt at være træner.

– Det med at binde snørebånd er der 
noget godt ved – for samtidig med at man 
binder snørebånd for drengene, kan man 
snakke med dem om alt muligt. Både 
om deres problemer og også lære dem 
at styre deres temperament og bruge 
det til noget positivt i fodbolden. Og man 
kan lære dem, at de ødelægger noget, 
ikke kun for sig selv, men for hele holdet, 
hvis de opfører sig dårligt, når vi er på 
udebane, siger Mahmoud.

WALIDS DRØMME
Han har for længst erkendt, at træneren 
er en af de vigtige rollemodeller – også 
for ghettoens drenge. Og det kan den nu 
15-årige Walid Elchiri skrive under på. 

Han er en af de Gellerup-drenge, der 
har haft Mahmoud som træner fra starten 
i AC Football Club. Den spinkle dreng kan 
alt med en fodbold, og de jyske storklub-
ber står i kø for at slå kløerne i ham. 

– Fodbold har betydet meget for mig 
– jeg har brugt ufattelig meget tid på 
banen. Desværre har jeg set mange af de 
drenge, som jeg voksede op med, vælge 
en forkert stil og kriminalitet, fordi de 
ikke havde fodbolden. Mine ambitioner 
er, at jeg skal kunne leve af at spille fod-
bold. Lykkes det ikke, vil jeg gerne være 
politibetjent, fortæller Walid.

De seneste to år har han trænet og spil-
let i talentklubben Lyseng, men han har 
ikke glemt Gellerups AC Football Club.

– Det er dejligt at møde de gamle 
holdkammerater. Jeg kommer her næsten 
hver dag for at pumpe bolde, for at sige 
hej til medarbejderne, vennerne og træ-
nerne, siger Walid. 

Sporten bygger bro. 
Når de unge skal til 
deres første ude-
kamp, opdager de, 
at der er en verden 
uden for ghettoen, 
siger Preben Astrup.

FOR HELE FAMILIEN
– Det vigtige er, at vi får skabt et 
civilsamfund, hvor vi får forældrene 
ud af lejlighederne og involveret i 
foreningslivet. Foreningerne i ghet-
toen har samme livsvigtige funktion 
her, som de har i alle andre dele af 
det danske samfund.

Sådan siger Preben Astrup, der 
i 14 år har rejst landet rundt for at 
bygge idrætsklubber op i en stribe af 
Danmarks mest belastede boligom-
råder.

Det sker gennem initiativet 
Get2sport under Danmarks Idræts 
Forbund (DIF), og det handler ikke 
kun om at få de unge til at spille 
bold. Preben Astrup rejser med hele 
den pakke, som rummes i en idræts-
forening. Således også AC Football 
Club i Gellerup.

– AC Football Club er blevet ga-
dekæret og samlingsstedet for de 
voksne i Gellerup – mange af dem 
hænger ud her, fordi der altid er 
meningsfulde opgaver til dem, siger 
Preben Astrup.

Udfordringen er, at der bor rigtig 
mange børn i de udsatte boligom-
råder. Der er relativt få voksne og 
kun få idrætsforeninger. Hvor der i 
Gellerup med 6.000-7.000 borgere 
er tre-fi re foreninger, vil der i en 
by med et tilsvarende indbyggertal 
være omkring 25-30. 

– Det var derfor, vi lavede Get2-
sport, og meget er lykkedes gennem 
årene, fortæller Preben Astrup.

I dag er der i Aarhus-området lige 
så mange drenge med ikkevestlig 
baggrund, der spiller fodbold, som 
drenge med vestlig baggrund. Det er 
man stolte af i DIF.

– Vi har også fået pigerne i gang. 
Første gang vi havde en fodboldskole 
i Gellerup, var der ingen piger, men 
sidste sommer var der 72 piger og 72 
drenge, der deltog. Og tre af pigerne 
er nu gået ind og blevet frivillige her i 
foreningen. Det er rigtig godt. 

LÆNGE LEVE 
 FORENINGERNE
I mange år har en stor del af inte gra-
tions  arbejdet været båret af midler-
tidige projekt bevillinger. Det enkelte 
projekt kan være godt nok, men opløses 
ofte, når det skal til at fungere. Den 
model er ikke længere gangbar ifølge 
Socialdemokratiets integrationsord-
fører, Mattias Tesfaye, der hellere vil 
bruge pengene på at støtte »bærende 
institutioner« i lokalsamfundet. Som 
eksempelvis de fodboldklubber, der er 
med i Get2sport.

–  Ved at støtte dem anerkender vi, at 
de har en større udfordring end andre 
foreninger og deltager i integrations-
arbejdet, siger Tesfaye.
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VI GLÆDER OS TIL VALGET

 En gang om ugen pakker Rasmus 
Stoklund tasken med fl yers. Så går 
den 33-årige folketingskandidat i 

Frederikssundkredsen ud på parcelhus-
vejene, i de almene boligbyggerier og i 

Hårdt arbejde og personlige møder med vælgerne er  
Rasmus Stoklunds valgkampopskrift. Det vil betyde meget for 
 Frederikssundkredsen at få den 33årige kandidat i Folketinget. 

AF KRISTIAN BANG LARSEN · FOTO: THOMAS SJØRUP

Socialdemokratiets kreds i Frederiks-
sund har ikke været repræsenteret i 
Folketinget siden 2011. Nu håber kreds-
formand Bent Kurt Christensen (th.), at 
Rasmus Stoklund napper et mandat. 

KANDIDATEN OG 
KREDSFORMANDEN

landsbyerne, banker på døre og taler med 
folk. 

– At tage ud en søndag eftermiddag er 
en god metode til at få hilst på en masse 
og lære området at kende. Og så holder 
det dampen oppe hos mig og mine parti-
fæller og husker os på, at vi er i valgkamp. 
Det er svært, hvis du er helt ny, at komme 
tre uger før valget og sige »se mig«, for-
tæller Rasmus Stoklund. 

Den arbejdsomme oldschool-tilgang til 
valgkampen er typisk for folketingskan-

didaten og fl ugter godt med mentaliteten 
hos arbejdervælgerne i de gamle industri-
kommuner Halsnæs og Frederikssund. 

– Det, Rasmus står for, og den måde, 
han kommunikerer på, rammer rigtig 
godt vores vælgersegment. Og det er det 
interessante, når man som kredsformand 
skal opstille en kandidat, fortæller kreds-
formand Bent Kurt Christensen. 

Han fortæller, at Rasmus også marke-
rer sig som en fl ittig gæst ved lokale ar-
rangementer, som debattør i lokalpressen 

TILLIDSMANDEN

Frederikssund

Senest næste forår skal der være folketingsvalg i Danmark. Men allerede nu er der mange 
i partiet, der er i gang med at forberede sig. I denne serie besøger vi nogle af dem, der 
næsten ikke kan vente på, at det bliver alvor. Vi indleder turen i Frederikssund.
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og gennem annoncer med klare socialde-
mokratiske budskaber. De handler blandt 
andet om tillid til de off entligt ansatte, at 
styrke erhvervsskolerne og at bevare den 
nuværende pensionsalder.  

– Jeg tror på, at den off entlige og pri-
vate sektor er hinandens forudsætninger, 
og at der skal være en fællesskabsfølelse 
i samfundet, hvis vores samfundsmodel 
skal vare ved. Og den fællesskabsfø-
lelse er baseret på en høj grad af lighed 
i Danmark – at rengøringsassistentens 
og direktørens børn går på samme 
skole, snakker sammen og har samme 
muligheder, fortæller Rasmus Stoklund, 
der forrige år skrev debatbogen »Til Blå 
Bjarne«, der handler om at genetablere 
den socialdemokratiske relation til de 
klassiske arbejdervælgere.  

PARTIETS OG KREDSENS MAND
Rasmus Stoklund blev valgt som folke-

AF KRISTIAN BANG LARSEN · FOTO: THOMAS SJØRUP

Man skylder dem, 
der sætter deres 

kryds ud for ens navn, at 
varetage deres interesser

K A N D I D AT E N
Hvis Mette Frederiksen tilbyder dig en ministerpost, vil du være: Minister 
i et sammenlagt transport-, uddannelses- og erhvervs ministerium, ha 
ha. Det skulle så have til formål at få styr på motorvej og togforbindelser 
til Nordsjælland, gøre noget ved den kommende mangel på håndværkere 
og investere i noget forskning og innovation, så vi kan blive endnu 
dygtigere. Jeg ville få nok at se til, ha ha.

K R E D S F O R M A N D E N 
Dit bedste kampagneråd til Rasmus er: 
At han får lagt en strategi, får styr 
på de centrale budskaber og starter  
valgkampen nu. Man vinder ikke nogen 
valgkamp, når valget først er udskrevet, 
det er for sent. Der er valgkamp nu. 

en mand på tinge. Det ærgrer Bent Kurt 
Christensen. 

– At få Rasmus i Folketinget er altaf-
gørende for at få vores mærkesager på 
dagsordenen, siger kredsformanden og 
nævner trafi kområdet som eksempel. 

En lang række af forbedringerne i den 
nordsjællandske infrastruktur, inklusive 
Frederikssundmotorvejens første to 
etaper og S-toget til Frederikssund, blev 
koordineret på tværs af partierne af Klaus 
Hækkerup. Men siden han stoppede, er 
udviklingen gået i stå. 

– Der sker ikke noget her. Det er de 
faktiske forhold i den del af industrien. Så 
vi har virkelig savnet en repræsentant i 
Folketinget, siger Bent Kurt Christensen.

– Nordsjælland hungrer efter mere 
infrastruktur. Der er så meget pres på de 
små veje, fordi folk bor her, men arbejder 
i omegnskommunerne eller København. 
Vi har brug for investeringer i veje og 
off entlig transport, tilføjer Rasmus 
Stoklund, der ser store muligheder i både 
Halsnæs og Frederikssund, der bliver 
centrale for udbygningen af hovedstads-
regionen i de kommende år.  

– Det er et område med et enormt 
potentiale og store udviklingsmulighe-
der. Det er naturskønt, det ligger tæt 
på hovedstaden, og der er stadig billige 
grunde at få. Så både hvis du skal have en 
bolig eller starte en virksomhed, kan du 
komme langt for pengene heroppe, siger 
Frederikssundkredsens kandidat. 

tingskandidat i 2016, da han efter kamp-
valg og urafstemning slog den tidligere 
borgmester i Halsnæs, Helge Friis. Som 
erhvervspolitisk chef i Dansk Metal ser 
han på det forhåbentlig kommende hverv 
som folketingsmedlem som en slags til-
lidsmandspost. Han repræsenterer på en 
gang partiet og kredsen.  

– Man skylder dem, der sætter deres 
kryds ud for ens navn, at varetage deres 
interesser. Det synes jeg er helt naturligt, 
siger Rasmus Stoklund.  

– Man har ikke bare en politisk karriere, 
man er tillidsmand. Det er jo omdrej-
ningspunktet for, at vi har en lokal organi-
sation, der opstiller og bakker op, tilføjer 
Bent Kurt Christensen. 

VIGTIGT, AT HAN BLIVER VALGT
Frederikssundkredsen var i mange år 
repræsenteret i Folketinget ved Klaus 
Hækkerup, men har siden 2011 ikke haft 
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 Engang var Danmark et land, 
der altid satte barren højere 
end de andre i klimakam-

pen. Med socialdemokratiske 
ministre i spidsen gik 
vi forrest og skabte en 
grøn folkebevægelse 
herhjemme, som sikrede 
bred folkelig opbakning 
til massive investeringer 
i vedvarende energi, 
forskning og bæredygtig omstil-
ling. Vores parti viste, hvordan 
vækst, arbejdspladser og grøn 
omstilling går hånd i hånd. 

Det har ændret sig. Løkke-
regeringen har sat den grønne 
omstilling i stå, og den grønne 
folkebevægelse er død – selvom 
problemerne kun er vokset. Det 
har DSU taget konsekvensen af 
og valgt at bruge første halvår af 
2018 på at kaste sig ind i klima-
kampen. 

I løbet af de næste måneder 
vil DSU-afdelinger landet over 
udvikle grøn politik, diskutere bæ-
redygtighed med andre unge på 

uddannelsesinstitutioner, 
lave grønne forandrings-
projekter lokalt og forsøge 
at sætte en grøn dagsorden 
i den offentlige debat. På 
alle fronter kommer vi til at 
arbejde for en grøn og bæ-

redygtig omstilling af samfundet, 
som i modsætning til Alternati-
vets klimakamp også skal skabe 
arbejdspladser til almindelige 
mennesker. 

VI VIL SÆTTE DAGSORDEN
Hele vores indsats blev kickstartet 
på vores kursusejendom Ankers-
minde på Fyn i weekenden 26.-28. 
januar. Her deltog en masse 
DSU’ere i workshops, der på alle 
niveauer skulle klæde deltagerne 

på til at kæmpe benhårdt for den 
grønne dagsorden. Sammen er vi 
nu i stand til at gøre en konkret 
politisk forskel og få endnu flere 
unge med i vores kamp.

For DSU stopper indsatsen ikke 
bare, når vi rammer sommer-
ferien. Ambitionen er, at vi har 
gjort vores medlemmer dygtigere, 
udviklet konkret politik og sat så 
mange grønne og bæredygtige 
dagsordener, at vi er i stand til at 
fastholde kampen for grøn omstil-
ling som en del af DSU’s politiske 
fundament. 

Vi skal vise vores klassekam-
merater, venner og kolleger, at 
det er i DSU og Socialdemokratiet, 
vi kan gøre vores grønne drømme 
til virkelighed. Ikke i Alternativet 
eller Det Radikale Venstre. 

Vi glæder os til at møde jer so-
cialdemokrater derude. DSU skal 
nok give lyd fra sig. 

BLIV DSU’ER

Vil du støtte DSU’er-
nes lokale arbejde?
Bliv støttemedlem!
Dit kontingent går 
ubeskåret til den 
 lokale  DSU-afdeling, 
og du modtager 
 samtidigt DSU’s med-
lemsblad DSU’eren.

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

GØR DANMARK 
GRØNT IGEN
Klimaproblemerne vokser, og regeringen  
sætter Danmarks grønne omstilling i stå.  
Derfor er det på tide at skabe en ny grøn folkebevægelse.

AF FREDERIK VAD NIELSEN, FORBUNDSFORMAND, DSU

NY FORMAND
I november trådte Rasmus 
Quvang tilbage som DSU-
formand. I hans sted blev 

23-årige Frederik Vad Niel-
sen konstitueret. Han har 

tidligere været formand for 
blandt andet DSU Holbæk 
og DSU distrikt Sjælland.
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Efter 18 måneders kulegravning af de så-
kaldte Panama-papirer kunne jeg kort før 
jul præsentere min endelige betænkning 
på vegne af Europa-Parlamentets Særlige 
Skattesnydsudvalg.

Heri kritiserer jeg bl.a., hvordan EU-lan-
denes ministre i det skjulte har udvandet, 
syltet og sågar stoppet vigtige tiltag mod 
f.eks. skattely. 

Med vedtagelsen af min betænkning 
kræver vi nu fra Europa-Parlamentets 
side, at Ministerrådet åbner op for deres 
lukkede og hemmelighedsfulde arbejds-
grupper. 

Vi må da, som et absolut minimum, 
kunne forvente, at Europas demokratisk 
valgte regeringer som udgangspunkt kan 
og tør stå på mål for deres egen politik. 

FLERE LANDE ER SKATTELY
Der skal ikke herske tvivl om min hold-
ning. Skattely skal afsløres, straff es og 
stoppes. Uanset om de så befi nder sig i 
EU eller ej.

Derfor havde vi i den socialdemokrati-
ske gruppe fremsat et forslag om offi  cielt 
at erklære Luxembourg, Irland, Holland 
og Malta for EU-skattely. For det er de.

Hvis det var blevet vedtaget, havde det 
været et nybrud i kampen mod interna-

BLÅ BLOK HOLDER 
HÅNDEN OVER 
EUSKATTELY

NYT FRA NYT FRA NYT FRA EUNYT FRA EU

Gruppen for Det Progressive Forbund af   

Socialdemokrater   
i Europa-Parlamentet

S&D

AF JEPPE KOFOD, MEDLEM 
AF EUROPA-PARLAMENTET 
(S, GRUPPEFORMAND)

tional skatteunddragelse og den dybt 
skadelige skattekonkurrence, der foregår 
mellem verdens lande. 

Det ville have rettet op på den pinlige 
fejl, medlemslandenes fi nans- og skat-
teministre begik, da de i december sidste 
år vedtog en fælles sortliste over skattely 

– og behændigt glemte at skrive EU-lande 
og tidligere kolonier, der fungerer som 
skattely, på listen. 

Men hvad skete der? Forslaget faldt 
... med en enkelt stemme. Alle Dansk 
Folkepartis tre medlemmer af parla-
mentet stemte imod. Argumentet lød, at 
skattepolitik er et nationalt anliggende, 
men det giver ganske enkelt ikke mening. 
Vi ser jo igen og igen, at skattesnyd ikke 
kender grænser.

Tilsvarende stemte DF også imod vores 
forslag om at sætte en fælles bund under 
selskabsskatten blandt EU’s medlemmer. 
Et forslag, som kunne tvinge lande som Ir-
land og Holland til at droppe deres kapløb 
mod bunden på selskabsskattesatsen.

Dermed var DF – og Venstre, i øv-
rigt – med til at holde hånden over de 
virksomheder, der snyder de europæiske 
statskasser, og de lande, som snyder det 
europæiske fællesskab.

Når det kommer til skattesnyd i den 
kaliber, som Panama-papirerne har vist, 
gælder det indlysende mantra, at interna-
tionale udfordringer kalder på internatio-
nale svar. 

Vi afgiver ikke suverænitet som land 
ved at søge efter en løsning i EU-regi. 
Tværtimod tager vi kontrollen tilbage – og 
med den en hulens masse milliarder, som 
blandt andet den danske statskasse går 
glip af årligt på grund af international 
skattefusk. 

KAMPEN FORTSÆTTER
Arbejdet er dog langt fra forbi. Lige nu 
arbejder vi på at fortsætte arbejdet med 
en kulegravning af de såkaldte Paradis-
papirer. De viser, at de riges skattefi duser 
teknisk set var lovlige – og at det nuvæ-
rende internationale skattesystem derfor 
er pilråddent.

Men vi er godt i gang med at skifte de 
rådne bjælker. Og næste gang skal det 
lykkes at få vedtaget både bund under 
selskabsskatten og en reel skattelyliste 
med Luxembourg og Irland på. 

Jeppe Kofod er også vicepræsident 
for parlamentets socialdemokratiske 
gruppe, S&D

Skattely 
skal afsløres, 

straff es og stoppes. 
Uanset om de så 
 befi nder sig i EU eller ej
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» SOCIAL DUMPING SKAL 
STOPPES. PUNKTUM.«

EU-samarbejdet er afgørende for danske 
virksomheder. De producerer masser af 
varer, der sælges til resten af EU gen-
nem det indre marked. Derfor er det 

indre marked også afgørende for danske 
lønmodtagere. Produktion betyder nemlig 
arbejdspladser. Der er med andre ord 
masser af job for folk i Danmark takket 
være EU’s indre marked. 

Men – for der er et men – konkurrencen 
på EU’s indre marked fungerer ikke godt 
nok. Når lønninger og arbejdsmiljø bliver 
et konkurrenceparameter, betyder det 

sjældent, at der kon-
kurreres om de bedste 
vilkår. 

Jo, når vi taler om 
højtuddannede og 
dem, der har meget ef-

terspurgte faglige kompetencer. Men for 
folk med ingen eller kun lidt uddannelse 
kan det indre marked være en noget mere 
ubehagelig størrelse. For mange af de 
ufaglærte lønmodtagere oplever pres på 
deres løn og arbejdsvilkår. Flere undersø-
gelser har vist, at udenlandske arbejdere 
får mindre i løn end danske arbejdere. Det 
er ikke o.k. Der skal gives samme løn for 
samme arbejde på samme arbejdsplads. 
Punktum. 

MANGE BUD PÅ LØSNINGER
Vi skal have EU til at fungere mere fair på 
dette område. Social dumping er uaccep-

Budskabet var klart på Socialdemokratiets EUkonferencer i januar: 
EU skal gøre langt mere for at sikre fair konkurrence. 

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

Mange af de ufaglærte 
lønmodtagere oplever pres 

på deres løn og arbejdsvilkår

Social dumping er uacceptabelt, og unfair konkurrence 
skal stoppes. Det var det klare budskab, Christel Schalde-
mose tog med fra Socialdemokratiets EU-konferencer i 
januar. Og det er det klare budskab, Ole Christensen afl e-
verer med særlig hilsen til »de skruppelløse vognmænd« .
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DET ER IKKE LASTBIL
CHAUFFØRERNES SKYLD

De danske lastbilchauff ører møder 
tit udenlandske chauff ører på de 
danske rastepladser. Tit sker det med 
skæve blikke fra de danske chauff ører. 
De skæve blikke er et resultat af, at 
mange udenlandske chauff ører kører til 
en langt lavere løn end de danske chauf-
fører, og det giver en unfair konkurrence. 

Arbejdskraftens frie bevægelighed 
gør det muligt for østeuropæere at køre 
med gods i Danmark. Når det sker til en 
lavere løn og med dårlige arbejdsvilkår, 
er det social dumping. Men det er vigtigt, 
at vi peger fi ngre ad de rigtige i den 
sammenhæng.

De skæve blikke til de østeuropæiske 
lastbilchauff ører er nemlig ikke altid 
lige rimelige. De er ikke skurkene i dette 
spil. I stedet skal blikket rettes mod 
de vognmænd, der ansætter chauff ører-
ne til langt under danske standarder. 

Den lave løn kan selvfølgelig gøre un-
derværker for en familie i eksem-
pelvis Østeuropa, hvor prisniveauet 
er lavere end i Danmark. Derfor ser 
lastbilchauff øren det som en mulighed 
for at forsørge familien og give den et 
godt liv ved at blive ansat af en dansk 
vognmand. Af selv samme årsag kan an-
svaret for social dumping ikke ligge ved 
chauff ørerne. Jobbet er deres levebrød. 

UNFAIR KONKURRENCE
Til gengæld skal fi ngrene som nævnt 
 peges et andet sted hen. Det er de 
skruppelløse vognmænd, den er 
gal med. De ansætter de udenland-
ske chauff ører til lavere standarder, 
selvom de ansætter dem til at køre med 
gods på de danske veje. De udnyt-
ter udlændingene og undergraver den 
danske model på én og samme tid. De 

omgår transportreglerne og udnytter 
arbejdskraftens frie bevægelighed ved at 
oprette postkasseselskaber i andre EU-
lande, hvor levestandarder og lønnin-
ger er dårligere end i Danmark. 

Alt det giver dem en unfair konkurren-
cefordel i forhold til de vognmænd, der 
spiller efter reglerne. Unfair konkurrence 
skabt af smuthuller i de nuværende 
EU-regler skal ikke være en del af en for-
retningsmodel.

De nuværende EU-regler kan i 
dag let omgås uden straf. Det er selvføl-
gelig for dårligt, at EU-lovgivningen er 
så slap, at de danske vognmænd let kan 
ansætte chauff ører i deres udenland-
ske datterselskaber til at køre i pen-
dulfart mellem de nordiske lande til 
en alt for lav løn. 

Jeg er i gang med at stramme reglerne, 
sådan så smuthullerne i lovgivningen bli-
ver lukket. Vi har lige nu lovgivning på 
vej på området med kommissionens 
vejpakke, hvor jeg blandt andet arbejder 
for bedre regler for køre- og hviletid. Det 
skal for eksempel være ulovligt for 
chauff ørerne at holde deres weekend-
hvil i lastbilen, og de skal regelmæssigt 
kunne komme hjem til deres familie. 

Reglerne skal nok blive bedre. Smuthul-
lerne skal lukkes, således at arbejdskraf-
tens frie bevægelighed opleves som en 
styrke frem for et stort problem. Vi skal 
have en fair konkurrence chauff ørerne 
imellem, og vi skal have en fair konkur-
rence virksomhederne imellem. Det skal 
»kunne betale sig«  at opføre sig ordent-
ligt på det danske arbejdsmarked. 

tabelt, og unfair konkurrence skal stop-
pes. Det var det klare budskab, jeg hørte 
fra vores medlemmer, da jeg i slutningen 
af januar var i Danmark for at deltage i 
vores to EU-konferencer. Et budskab, jeg 
vil tage med mig videre.

De konkrete bud på, hvordan vi løser 
opgaven, var mange. Der skal gøres 
langt mere på EU-niveau for at sikre fair 
konkurrence. Når der opstår mistanke om 
snyd eller uregelmæssigheder, skal det 
undersøges. 

Og er der noget om snakken, skal det 
stoppes. Konkurrencemyndighederne skal 
mere på banen, og Europa-Kommissionen 
skal være langt mere aktiv i samarbej-
det med de nationale myndigheder. Det 
gjorde jeg i utvetydige vendinger klart for 
Europa-Kommissionen i en konkurren-
cerapport, som jeg fi k igennem i Europa-
Parlamentet i december.

Klarere regler, fl ere tjek af, om konkur-
rencen er fair – og konsekvens, når det 
ikke er tilfældet – er nogle af redska-
berne. EU-systemet skal ikke bare kunne 
sige, at det er et nationalt anliggende. 
Og så skal fri bevægelighed ikke stå over 
beskyttelse af arbejdstagerne.  

STØRRE HJEMLIG INDSATS
Nationalt kan der også gøres mere. Der 
skal fl ere penge til Skat og Arbejdstil-
synet. Id-kort på byggepladser. Større 
opbakning til vores fagforeninger. Og så 
skal der mere fokus på klare krav i alle 
projekter, som det off entlige køber sig 
til. Kædeansvar og sociale klausuler var 
noget, der stod på mange af deltagernes 
ønskeliste. 

EU’s regler giver allerede i dag mu-
lighed for dette, men vi skal nationalt, 
regionalt og lokalt være bedre til at bruge 
disse redskaber til at bekæmpe social 
dumping. 

I de kommende måneder skal vi 
diskutere vores EU-valgprogram og 
solidaritetspagten. Det glæder jeg mig til, 
og budskabet fra EU-konferencerne var 
krystalklart: Social dumping skal stoppes. 
Både ved en øget indsats nationalt og på 
EU-niveau. Indsatsen mod social dumping 
er en topprioritet for os socialdemokra-
ter. Det er nemlig med til at sikre os den 
velfærd, vi værner så meget om. 

AF OLE CHRISTENSEN, 
MEDLEM AF EUROPA-
PARLAMENTET (S)

Det er de 
 skruppelløse 

vognmænd, 
den er gal med



SOCIALDEMOKRATEN MARTS 201830

LIV(ET) I BEVÆGELSEN

– Her er der plads til alle, fortæller – Her er der plads til alle, fortæller 
Berit Rasmussen, der sammen med sin datter, Berit Rasmussen, der sammen med sin datter, 

Tanja, og barnebarnet, Mikkel, er aktive i Tanja, og barnebarnet, Mikkel, er aktive i 
DUILeg og Virke i Horsens. Vi var med de tre DUILeg og Virke i Horsens. Vi var med de tre 

generationer til afdelingens 100års fødselsdag.generationer til afdelingens 100års fødselsdag.

I DUI 
PASSER PASSER 

VI PÅ 
HINANDENHINANDEN

AF DIANA EBBA Ø.B. PEDERSEN · FOTO CLAUS BONNERUP

– Tanja, mangler vi mon noget? spørger 
Berit Rasmussen sin datter og kigger 
rundt i det festklædte lokale. 

I baggrunden står to kagemænd klar, 
mens en lokal pølsemand pendulerer 
frem og tilbage i mellemgangen med 
ketchup, gryder og paptallerkener. Der er 
en heftig, men rolig aktivitet i den gamle 
herskabsvilla på Kildegade 27b i Horsens. 
Og med god grund. Dagens fødselar fylder 

nemlig 100 år og har dannet rammen om 
Berit Rasmussens familie og mange andre 
horsensianere gennem fl ere årtier. 

Her er selvfølgelig tale om arbejderbe-
vægelsens børne- og ungdomsorganisa-
tion DUI-Leg og Virke, der for 100 år siden 
åbnede sin første afdeling i provinsen.

DUI – EN ØJENÅBNER
Egentlig var Berit Rasmussen bare på 
udkig efter et sted, hendes børn kunne 
lege med andre børn. Men en juletræsfest 
i DUI’s gamle villa i Horsens endte med at 
blive et (indtil videre) 25 år langt engage-
ment i organisationen. 

– I starten var det af egoistiske årsager, 
at jeg gik ind i DUI, for vores børn mang-
lede et sted at lege og være sammen med 
andre børn. Det kunne de være her. Men 
det greb om sig. De næste 13 år kørte jeg 
en legestue for de små og en klub for de 
større børn hver dag, fortæller Berit Ras-
mussen, der var på kontanthjælp, men 
endte med at tage en uddannelse som 
pædagog og den dag i dag arbejder på et 

bosted for psykisk og fysisk handicap-
pede. 

Og så er hun altså også lokalformand 
for DUI Horsens og har været det siden 
2002.

– DUI har på mange måder ændret mit 
liv. Jeg tror ikke, jeg var kommet på at 
uddanne mig til pædagog, hvis ikke det 
havde været for DUI, fortæller hun og 
smiler til sit barnebarn, Mikkel, på 11 år, 
der sætter sig til rette ved siden af sin 
mormor og mor.

– Jeg blev simpelthen bidt af det. Her 
var plads til alle – også til dem, der ikke 
var faldet ud efter rette søjle, understre-
ger Berit, der er gift med Michael Rasmus-
sen – også DUI-medlem.

FRISTED MED VENSKABER
Der er meget at fejre – ikke bare en 100-
års fødselsdag, men også et helt særligt 
sammenhold. 

– Det er, som om alle er lige her. Det 
skaber et helt unikt fællesskab, tilføjer 
Tanja Rasmussen, der sammen med sin 

DUI Horsens har dokumenteret sin 
historie i fi ne scrapbøger.
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OM DUI

De Unges Idræt (DUI) blev stiftet i 1905 af den unge Louis Flo-
rin og journalist og folketingsmedlem A.C. Meyer. Målet var at 
give alle børn mulighed for at gå til fritidsaktiviteter og udvikle 
fællesskaber, der byggede på arbejderbevægelsens værdier 
og grundholdninger. I år, hvor Lone Søndergaard er forbunds-
formand, fejrer vi 100-året for de første 
DUI-afdelinger i provinsen, og at børn 
og unge på tværs af skel og lande-
grænser møder hinanden gennem 
aktiviteter og lejre. DUI har 65 
lokalafdelinger rundtom i hele lan-
det, hvor omtrent 4.500 børn, unge 
og voksne planlægger og deltager 
i mange forskellige aktiviteter. Læs 
mere her: www.dui.dk

LIV(ET) I BEVÆGELSEN
DUI-Leg og Virke er bare en af de mange 
aktiviteter, der sejler rundt i farvandet 
omkring Socialdemokratiet og arbejder-
bevægelsen. Denne gang har vi besøgt DUI 
Horsens til fejring af afdelingens 100-års 
fødselsdag. AOF, Arbejdermuseet, netavisen 
Pio og Kooperationen er nogle af de andre 
aktiviteter, tilbud, organisationer og virk-
som heder, hvor Socialdemokraten for tiden 
banker på for at høre, hvordan det står til. 

mor er med til at arrangere DUI-lejre og 
-aktiviteter for børn og familier i Horsens 
og omegn. Egentlig har den 33-årige 
hf-studerende nok at se til som enlig mor 
til tre, men hun kan ganske enkelt ikke 
undvære DUI.

– Jeg har jo selv oplevet, hvad det har 
givet mig at være med på lejre og til akti-
viteter i klubben. Jeg fi k nogle unikke ven-
skaber for livet, hvor jeg kunne slappe af. 
Og det var noget helt andet end skolen, 
fortæller Tanja Rasmussen og understre-
ger, at en vigtig faktor var og er, at man 
ikke bliver målt eller skal præstere, når 
man er med til noget i DUI-regi.

– Det er simpelthen en anden måde 
at være sammen på, end når man går 
til håndbold, fodbold eller spejder. Der 
handler det om, hvor god du er, eller om 
at opnå et vist antal mærker. Her er der 
ingen målestok. Det handler om fælles-
skabet og om at være sammen, siger hun. 

Mikkel nikker anerkendende. To af 
hans allerbedste venner går han i DUI 
med, og selvom det måske kan lyde sært, 

når en 11-årig fortæller, at det bedste, 
han ved, er at tage på sommerlejr i Juels-
minde og vaske op med Anne Louise på 
18 år, gå ud med skrald sammen med sin 
gode ven, Sebastian, og være med i en mi-
niolympiade sammen med helt små børn, 
så er det nu engang sådan, det hænger 
sammen.

– Jeg kan godt lide, at vi alle skal passe 
på hinanden, lyder det fra den unge fyr.

STADIG EN BERETTIGELSE
At tage ansvar for hinanden har været en 
kæphest, lige siden DUI åbnede i Køben-
havn i 1905.

– Vi lærer vores børn at være ansvarlige 
– både for sig selv og for hinanden. Hvis 
vi for eksempel tager på orienteringsløb 
eller spiller fodboldkampe, så er de små 
også med. Og vi behøver ikke engang at 
fortælle de store, at de skal passe på de 
små. De gør det bare, forklarer Tanja stolt.

Selvom der har været faldende og sti-
gende medlemstal i DUI gennem tiden, så 
mener Berit Rasmussen, at DUI altid har 

været trofast på  børnenes side. Og det er 
lige præcis det, der gør organisationen 
eviggyldig.

– Men selvfølgelig skal vi følge med og 
ændre DUI’s aktiviteter i takt med tiden. 
Når jeg ser de børn og familier, som kom-
mer her og er med på sommerlejre, så 
opstår der en særlig ro og et helt særligt 
fællesskab. Det giver mig en tro på, at vi 
stadig i 2018 har vores berettigelse, siger 
Berit og kigger på en smilende Mikkel. 

– Det giver et særligt forhold at være 
sammen om DUI som familie, siger 33-årige 
Tanja Rasmussen (tv.), der er mor til 
Mikkel på 11 (i midten) og datter af Berit 
Rasmussen på 53 år (th.). Tanja har en drøm 
om at gøre en forskel for børn og voksne 
gennem DUI ved bl.a. at arrangere lejre og 
aktiviteter, som kan lette hverdagen og 
gøre den anderledes for moderne familier.
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INTERNATIONAL SOLIDARITET

 Den røde roses partier i andre dele 
af verden opererer nogle gange 
under ganske anderledes forhold 

end i Danmark. I det lille kongedømme 
Swaziland i det sydlige Afrika står det 
unge socialdemokratiske søsterparti, 
Swazi Democratic Party (SWADEPA), for 
eksempel over for en særlig udfordring 
ved efterårets valg.   

– Partier må ikke stille op til valg, da 
systemet er individbaseret, og man må 
først føre valgkamp efter 1. valgrunde, 
siger Iben Merrild, der er international 
konsulent i Socialdemokratiet. 

SOLIDARITETS-DNA 
SWADEPA er et af fl ere socialdemokrati-
ske partier i Afrika og Asien, som Social-

demokratiet samarbejder med som en 
del af det globale solidaritetsarbejde, der 
er fi nansieret af Dansk Institut for Partier 
og Demokrati. Iben Merrild fortæller, at 
man ved at styrke de lokale partier også 
forsøger at styrke landenes demokratiske 
udvikling. 

– Socialdemokratiet i Danmark er jo 
skabt som en del af en international be-

TIL VALG UDEN 
VALGKAMP
I kongedømmet Swaziland støtter det danske Socialdemokratiet 
det lokale søsterparti med at forberede den kommende valgkamp. 
En stor udfordring er, at partiet ikke må stille op. 

AF KRISTIAN BANG LARSEN
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vægelse, så den internationale solidaritet 
er i vores dna. Og jo fl ere socialdemo-
kratiske partier der er rundtomkring i 
verden, og jo fl ere der sidder ved magten, 
jo mere lige en verden får vi. Vi arbejder 
sammen med dem, der har mulighed for 
at ændre vilkårene på sigt, så i stedet for 
at sætte et plaster på såret arbejder vi 
med roden til problemerne, forklarer hun. 

FLERE BESØG I SWAZILAND
I det enevældige kongedømme Swazi-
land handler det om at styrke det lokale 
Socialdemokrati, så det er bedre rustet til 
at skabe demokratisk forandring i landet. 
Den store aktuelle 
hurdle er det kom-
mende kommunal- 
og parlamentsvalg.  

Her har SWADEPA 
en lang række ud-
fordringer, som det 
danske Socialdemo-
krati bidrager til at 
løse gennem workshops og seminarer for 
partifolk og kandidater i samarbejde med 
dygtige lokale eksperter.

De handler blandt andet om, hvordan 
man mobiliserer kvinder og udsatte 
grupper, hvordan man tackler konfl ikter, 

I stedet for at 
sætte et plaster 

på såret arbejder vi med 
roden til problemerne

Socialdemokratiet har involveret sig 
i projekter i blandt andet Swaziland, 
Myanmar og Burkina Faso. – Vi er med 
der, hvor vilkårene kan ændres på sigt, 
siger Iben Merrild, her sammen med MPP’s 
partisekretær, Lasanne Savadogo.

FLERE 
DEMOKRATI -
PROJEKTER
Ud over indsatsen i Swaziland er So-
cialdemokratiet engageret i at støtte 
fl ere andre søsterpartier gennem 
demokratiprojekter. 

I Syd- og Sydøstasien har man siden 
2016 været involveret i det regionale 
netværk SocDem Asia, der indeholder 
partier og tænketanke fra 12 asiati-
ske lande. Flere europæiske social-
demokratiske partier bidrager, og 
netværkets danske indsats fokuserer 
på inkluderende politikudvikling i 
Myanmar, Indonesien og Filippinerne. 

– Netværket er enormt vigtigt, for 
partierne arbejder ofte i lande med 
autoritære regimer, hvor det er svært 
at få indfl ydelse, fortæller interna-
tional konsulent Iben Merrild, der er 
koordinator på projekterne. 

Seneste demokratiprojekt er i 
Burkina Faso. Det vestafrikanske land 
afholdt det første frie valg i slutnin-
gen af 2015, og Socialdemokratiet er 
ved at etablere et samarbejde med 
regeringspartiet People’s Movement 
for Progress. Der har netop været en 
dansk delegation på besøg, for at man 
i fællesskab skal fi nde ud af, hvad der 
skal samarbejdes omkring. 

– Der er en historisk demokratisk 
åbning, så der er en rigtig god mulig-
hed for at arbejde sammen og have 
en positiv eff ekt på demokratiet, siger 
Iben Merrild. 

BLIV FRIVILLIG
Hvis du har lyst til at engagere 
dig i det socialdemokratiske soli-
daritetsarbejde, kan du skrive til 
international konsulent Iben Mer-
rild: iben@socialdemokratiet.dk . 

som når eksempelvis 
SWADEPA-kandidater 
stiller op mod hinanden, 
hvordan man håndterer 
lavpraktisk valgteknik, og 
hvordan man fører valgkamp 
uden at komme på kant med loven. 

– Hvor du skal gå hen som kandidat, så 
du kan få noget taletid og blive bemær-
ket. Så deltager du i nogle lokale village-
meetings eller begravelser for at tale med 
folk, forklarer Iben Merrild. 

I alt tager en gruppe fra Socialdemokra-
tiet til Swaziland tre gange inden valget. 
Den første tur har netop været afholdt i 

februar, og se-
nere følger ture i 
april og juni. Hver 
gang deltager 
eksperter inden 
for de specifi kke 
områder, der skal 
undervises i. Tid-
ligere i projektet, 

hvor fokus var på organisations- og poli-
tikudvikling og på opbygning af ungdoms- 
og kvindefl øje i partiet, har SWADEPA haft 
besøg af blandt andre udviklingsordfører 
Mette Gjerskov og partisekretær Jan Juul 
Christensen.  

KVINDER INGEN ADGANG
Skal Iben Merrild fremhæve en særlig ud-
fordring i Swaziland, ud over manglen på 
reelt fl erpartidemokrati, er det at styrke 
kvindernes engagement og position i poli-
tik. Parlamentet i det ekstremt mandsdo-
minerede samfund har kun ét folkevalgt 
kvindeligt medlem.

– Det er et patriarkalsk samfund, og 
ofte kan du som kvinde ikke deltage i par-
tiforeninger eller politiske møder, med-
mindre du har fået lov af din mand. Oftest 
er kvinderne også dårligere uddannet end 
mændene. De har heller ikke særlig gode 
kvindelige forbilleder blandt de kvinder, 
der er udpeget af kongen til parlamentet. 
Så der skal meget til, for at SWADEPA kan 
mobilisere kvinder til at engagere sig i 
politik, siger Iben Merrild. 

Swaziland

Burkina Faso

Myanmar

Indonesien

Filippinerne
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NAVNE & NOTER

SKALENDER 
UDSOLGT 
LYNHURTIGT
I forbindelse med årsskiftet blev 
der produceret et begrænset 
antal kalendere med fl otte, gamle 
socialdemokratiske valgplakater. 
Disse kalendere blev sat til salg 
for medlemmer, og i løbet af få 
uger blev alle kalendere udsolgt 
og sendt ud. Det tegner godt 
for år 2018, hvor der nu hænger 
socialdemokratiske vægkalendere i 
mange hjem over hele landet. 

FANEN 
FANDT 
HJEM
DSU Haderslevs 
fi ne gamle fane er 
endelig kommet 
hjem. Den havde 
gemt sig hos de 
efterladte til en 
desværre alt for 
tidligt afdød for-
mand, og efter 20 
års bortkomst er 
den nu tilbage hos 
DSU-afdelingen, 
som blev stiftet til-
bage i 1921. Fanen 
blev allerede dagen 
efter sin tilbage-
venden vist frem 
på afdelingens 
generalforsamling. 

FACEBOOK
GRUPPE FOR 
TILLIDS VALGTE
»Socialdemokratiets partiorga-
nisation« er navnet på en lukket 
gruppe, som henvender sig til alle 
formænd, medlemsansvarlige, kas-
serere og bestyrelsesmedlemmer 
i foreninger, kredse, kommuner 
og regioner. Gruppen kan bruges 
til at udveksle viden, erfaringer og 
stille spørgsmål til hinanden eller 
til Partikontoret. Gruppen skal kun 
bruges til organisatorisk indhold.

Meld dig ind i gruppen, hvis du 
er tillidsvalgt som et af de oven-
stående. 

1. MAJSANGHÆFTE
Inden arbejdernes internationale kampdag 1. maj producerer  Partikontoret 
et nyt sanghæfte. Der bliver holdt afstemninger om sangene, men hvilke 
sange skal med på afstemningslisten? Kom med jeres forslag til en yndlings-
arbejdersang i en mail til kampagne@socialdemokratiet.dk, så kan det være, 
den  kommer med i afstemningen. Her er det Nicolai Wammen og Metal-koret 
Vulkan, der synger i Aarhus.
den  kommer med i afstemningen. Her er det Nicolai Wammen og Metal-koret 
Vulkan, der synger i Aarhus.
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RUNDE FØDSELSDAGE
   22. marts:

HB-medlem Ida Marker fylder 60 år.
   3. april:

Mf og tidl. minister Nick Hækkerup 
fylder 50 år.

   11. april:
Tidl. minister Poul Nielson 
fylder 75 år.

   12. maj:
Mf Jens Joel fylder 40 år.

   12. maj:
Mf Daniel Toft Jakobsen fylder 40 år.

S i EU 
– NU PÅ 
TWITTER
Socialdemokraterne i Europa-Parla-
mentet har i det nye år oprettet en 
fælles profi l på Twitter. Her vil de dele 
indlæg og nyt fra de tre S-medlemmer 
i Europa-Parlamentet, på samme 
måde som Socialdemokratiet allerede 
gør til mere end 36.000 personer via 

den offi  cielle Twitter-profi l. Christel 
Schaldemose, Ole Christensen og 
Jeppe Kofod vil fortsat skrive tweets 
fra deres egne profi ler, men skal du 
have et samlet overblik over de tres 
arbejde i EU, så følg @SpolitikEU på 
Twitter.

FRIVILLIGMØDE MKC
Medlemskontaktcenteret inviterede igen inte-
resserede til en hyggelig aften, hvor de kunne 
se, om det var noget for dem at blive aktive i 
medlemskontaktcenteret. Her kan man nemlig 
»gå til medlemskontaktcenter« og hver anden 
uge ringe til medlemmerne, indtaste nye med-
lemmer eller hjælpe med at pakke velkomst-
breve. Igen var introaftenen velbesøgt, og Mick 
og Trine, som leder medlemskontaktcenteret, 
glæder sig til at hjælpe de nye frivillige i gang. 
Også i resten af landet bliver der mulighed for 
at »gå til medlemskontaktcenter«, for der er 
ved at blive oprettet medlemskontaktcentre i 
alle regioner. Hvis du gerne vil være aktiv i dit 
lokale medlemskontaktcenter, skal du kon-
takte den regionale ansvarlige. 

ANKERSTATUE 
TÆT PÅ MÅL
Arbejdet med at indsamle penge til 
den minde statue af Anker Jørgensen, der 
skal pryde Anker Jørgensens Plads i Syd-
havnen i København, går strygende. Ved redak-
tionens deadline var der indsamlet en halv 
million kroner – og dermed mangler der kun 
200.000 kroner, før statuen kan bestilles. Pro-
jektets tovholder, Susan Hedlund, håber, det 
fulde beløb er på plads inden sommer, og 
derefter tager det halvandet år at skabe 
værket. Bidrag kan overføres på 
MobilePay på tlf. 20 62 53 14 
mærket »Anker« .

UNDERVISERKONFERENCE 2018
Lørdag d. 20. og søndag d. 21. januar 
afholdt vi årets underviserkonference i 
Korsør. Den havde til formål at uddanne 
nye undervisere til alle regioner og at op-
kvalifi cere de allerede erfarne undervisere. 

Over 100 ansøgte om at blive under-
viser i partiet, og i udvælgelsen blev der 
lagt vægt på erfaring, engagement og 
mangfoldighed. 

Således fi k omkring 30 nye undervise-
raspiranter mulighed for at prøve kræfter 

med undervisningsmaterialet og få feed-
back på deres undervisning. 

Samtidig samledes omkring 15 erfarne 
undervisere for at give deres input til ud-

dannelsessystemet gennem året, der er 
gået. Det resulterede i en masse spæn-
dende bidrag, som vi arbejder videre med. 

Nu er det op til partiforeningerne selv 
at kontakte uddannelseskoordinatorerne, 
hvis de gerne vil booke et kursus. 

Du kan hente kursuskataloget og se 
kontaktinformationer på uddannelsesko-
ordinatorerne på www.partikontoret.dk.

derefter tager det halvandet år at skabe 
værket. Bidrag kan overføres på 
MobilePay på tlf. 20 62 53 14 
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VELKOMMEN TIL 

Allan Hoff mann er 54 år og arbejdede 
oprindeligt som anlægsstruktør . Men det 
stoppede, da han for godt ti år siden kolli-
derede med en bus. Og det var – som han 
selv formulerer det – »bussen, der vandt«. 

– Jeg ødelagde ryggen og er nu førtids-
pensionist. Men jeg piber ikke. Man får 
ikke noget ud af bare at sidde og være 
bitter, siger Allan Hoff mann.

I stedet passer han sin motionstræ-
ning, som er vigtigt for hans ryg. Og så 
besøger han regelmæssigt en gammel 
ven – en 79-årig mand – der er lam i 
den ene arm efter en hjerneblødning og 
afhængig af hjælp.

– Nogle dage bliver han vækket kl. 7.30. 
Andre dage må han ligge et par timer 
mere. Og somme tider får han frokost, 
nærmest lige efter at de har serveret 
hans morgenmad. Det er ikke helt godt, 
siger Allan Hoff mann.

Han har aldrig tidligere været aktiv i 
politik, men det er netop oplevelserne 
med hans ven, der har fået ham til at 
melde sig ind i Socialdemokratiet.

– Hvis vi vil have, at velfærdssamfun-
det skal hænge sammen, er det lidt en 
forpligtelse at engagere sig, siger han. 

Og så valgte du Socialdemokratiet?
– Ja, jeg synes, det er det parti, der er 

bedst til at stå på mål for værdierne og 
holde fast i det, de står for. Mange af de 
andre skifter alt for ofte mening.

Hvad tænker du på?
– Det er, som om alt for mange bare 

er i politik for egen vindings skyld og er 
tilfredse, bare de får en ministerpost. Se 
bare på Liberal Alliance. De holdninger, 
de havde før valget, har de vist glemt helt 
og aldeles. Jeg savner, at politikerne og 
partierne i bund og grund står ved det, 
de er valgt på. Og selv om socialdemo-
kraterne selvfølgelig heller ikke altid kan 
holde, hvad de siger, er det her, jeg føler 
mig hjemme. 

ALLAN
HOFFMANN
V O R D I N G B O R G

www.Socialdemokratiet.dk
@Socialdemokratiet

Facebook.com/socialdemokratiet

@Spolitik
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