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VI SÆTTER ALTID
VELFÆRD FØRST
AF METTE FREDERIKSEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET

Kære partifæller
Valget til kommunerne og regionerne er lige
om hjørnet. Det er nu, kampen om velfærden
skal stå. Og vi har brug for al jeres hjælp.
For det er en vigtig kamp, der kæmpes lige
nu. I Folketinget kæmper vi imod regeringens
skæve skattelettelser. For er pengene først
brugt på skattelettelser, så kan de jo ikke
bruges på hospitaler, skoler og ældrepleje.
Valget til november handler om det
samme: Vil vi styrke eller svække det, der
har gjort Danmark rigt og trygt, nemlig vores
velfærdssamfund?
Socialdemokratiet sætter velfærd først.
Og hvad er så velfærd? Det er blevet et ord,
alle bruger, og som de borgerlige er i gang
med at udvande. Lars Løkke Rasmussen
kalder sine topskattelettelser for »individuel
velfærd«. Og når Liberal Alliance skal forsvare, at de øger uligheden, pakker de det ind
som »privat velfærd«.
Men skattelettelser er ikke velfærd.
Velfærd er i sidste ende fundamentet for
vores frihed. Den trygge ramme om vores liv.
At der er gode pædagoger at aflevere sine
børn til om morgenen. At sygeplejersken har
tid til at tage sig af det menneske, vi holder
af, når han eller hun får stillet en kræftdiagnose. At vores ældre får ordentlig mad og
selv kan bestemme, hvornår de vil op af
sengen.
Jeg tror, mange oplever et velfærdssamfund under pres. Det gør jeg selv. Der er for

lidt tid, og mange steder bliver tiden brugt
forkert. Vi løser ikke alt med flere penge. Men
hvis børnehaven, sygehuset og plejehjemmet skal starte hvert år med at skære ned, så
bliver det i hvert fald ikke bedre.
Socialdemokratiet arbejder hver dag for
at skabe et bedre velfærdssamfund. På
Christiansborg, i regionerne og kommunerne.
Ingen er bedre til at udfordre og udvikle velfærdssamfundet end Socialdemokratiet. På
kongressen for en måned siden sagde vores
borgmester i Herlev, Thomas Gyldal Petersen,
det meget godt: »Alle danskere fortjener en
socialdemokratisk borgmester«.
Det er jeg helt enig i. Derfor skal vi vinde
valget den 21. november.
Vi skal dele flere roser ud, fortælle om
vores politik, lytte til borgerne. Jeg besøger
alle kommuner for at hjælpe i valgkampen
og støtte vores lokale kandidater. Jeg
har afsat så meget tid, som jeg
overhovedet kan. Jeg håber, I gør
det samme.
Vi ses derude. God valgkamp.

Alle danskere 
fortjener en
socialdemokratisk
borgmester

Med venlig hilsen
Mette Frederiksen

Formand,
Socialdemokratiet
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LØKKE MANGLER

ÆRLIGHED

Statsminister Lars Løkke Rasmussen
væltede sig ikke i roser, da han indviede
Foto: Ritzau
det nye folketingsår og i sin åbningstale
blandt andet fastslog, at ”uddannelse bliver stadig vigtigere for at få
arbejde, forsørge sig selv og klare sig i livet”. Netop den del ”klingede
hult” ifølge S-formand Mette Frederiksen, som efterlyste noget ærlighed fra Lars Løkke. – Det klæder ikke en statsminister at skære ned på
uddannelse og så stå på talerstolen og sige, at uddannelse er vigtig.
Han må stå ved, at de unge får en dårligere uddannelse, sagde Mette
Frederiksen.

FEM BUD MOD
BANDER
Efter at flere tilfældige personer
i løbet af sommeren blev ramt af
skud på Nørrebro i København
som konsekvens af bandekrigen,
var Socialdemokratiet det første
parti, der kom med forslag til at
bekæmpe bandekriminaliteten.
Socialdemokratiet foreslog i alt
fem måder at bekæmpe bandekriminalitet på: En stærkere og
mere konsekvent social indsats
over for hjem med forældre eller
storebrødre, der er bandekriminelle. Det skal gøres strafbart at
rekruttere unge under 18 år til
bandemiljøet. En taskforce skal
gennemgå alle bandemedlemmers økonomiske forhold. Mere
politi på gaden, mobile politistationer i udvalgte områder – og
bedre mulighed for at overvåge
digital kommunikation mellem
bandemedlemmer. Vidner i bandesager skal have langt bedre
mulighed for anonymitet og
beskyttelse. 11. august var der
fakkeloptog i København som
modsvar på skudepisoderne.
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REVSELSESRETTEN PÅ PROGRAMMET
Godt 40 repræsentanter fra de største
organisationer inden for børne- og
socialområdet havde takket ja til at fejre
20-årsdagen for afskaffelsen af revselsesretten sammen med Socialdemokratiet 29. maj. Dagen blev markeret i partiets gruppelokale, hvor Mette Frederiksen
holdt den indledende tale. Revselsesret-

ten blev afskaffet med et meget snævert
flertal under Frank Jensen som justitsminister i 1997. Socialdemokratiet valgte at
markere dagen ved blandt andet at høre
eksperters og organisationers bud på,
hvordan man fremadrettet kan komme
vold mod børn i hjemmet helt til livs.

LAHN FYLDTE RUNDT
Folketingsmedlem Leif Lahn Jensen
rundede 29. juni 50 år. Den runde
fødselsdag blev fejret ad flere omgange. Blandt andet afholdt han en
stor reception på Christiansborg i
maj måned.

TOGFONDEN UDVIDES
Den nye sæsons første større politiske aftale blev indgået uden om regeringen af et
flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
Partierne har besluttet at udvide Togfonden og tilføre den to milliarder kroner. Med
de nye midler har Togfondens fase 1 i alt
godt 15 milliarder kroner. Ligeledes har
partierne truffet en beslutning om linjeføringen for den nye jernbane over Vestfyn.
Nu er forventningen, at regeringen skriver
aftalen ind i finansloven, slog politisk ordfører Nicolai Wammen fast, da aftalen blev
præsenteret 7. september.

NY OFFICER AF DEN FRANSKE
ÆRESRELIGION
Mogens Lykketoft blev 31. maj
udnævnt til officer af den franske æreslegion. Han hyldes af
den franske stat for sin tid som
formand for FN’s generalforsamling. Det var den tidligere premierminister og leder af COP25 i
Paris Laurent Fabius, der stod for
overrækkelsen af ordenen, der er
en af Frankrigs fornemste.

v

DOKUMENTAR OM LYKKETOFT

FOLKETINGET I NYE LOKALER

Dokumentaren »Lykketoft og de lejlighedsvist Forenede Nationer« havde premiere i FN-byen 29. maj.
Filmen stiller skarpt på Mogens Lykketofts periode
som formand for FN’s generalforsamling og hans
arbejde for at mindske klimaforandringer, forebygge
konflikter og bidrage til fredsforhandlinger og ikke
mindst hans indsats for at skabe et mere gennemsigtigt arbejdsmiljø i FN. Efter premieren blev filmen
også vist på DR 1. juni. Filmen om Lykketoft i FN er instrueret af de to prisvindende dokumentarinstruktører Lea Glob og Andreas Koefoed og støttet af Danida,
svenske SVT og DR.

Det sidste møde i folketingsåret og førstebehandlingen
af finansloven blev ikke
afviklet i folketingssalen som
sædvanligt. Denne er under
ombygning, så den i fremtiden er mere handicapvenlig.
Stemmerne 14. juni, hvor det
sidste møde i det forgangne
år fandt sted, blev derfor markeret ved, at medlemmerne

rejste sig. Benny Engelbrecht
var en af de to stemmetællere, idet han er valgt som
tingsekretær. På billedet
ses det socialdemokratiske
hold, der lukkede debatten
under førstebehandlingen af
finansloven 7. september. En
debat, der varede til langt ud
på aftenen.

EN HVID SIDE TIL
SOCIALDEMOKRATIET
Kunstneren Helene Lundbye Petersen overrakte i
juni sit værk »Blank Hvid
Side« til Socialdemokratiets folketingsgruppe. Det
er en del af hovedværket
»WhitePageProject«,
et kunstprojekt for alle
partier på Christiansborg,
der ønsker at give et nyt

grundlag for det at være
menneske. Helene Lundby
Petersen har skrevet 11
bøger, der fokuserer på
et grundlæggende aspekt
af menneskets eksistens med det formål at
inspirere til nye måder at
samarbejde på.

DET SK ÆVE SKATTEUDSPIL
I stedet for at fremlægge sit finanslovsudspil tirsdag 29. august valgte
regeringen at fremlægge et skatteudspil. Regeringen vil sænke skatter
og afgifter med 23 milliarder kroner,
fremgik det, hvilket alt andet lige vil
gå ud over vores velfærd.
I udspillet fremgår det også, at
en HK’er med en årsindkomst på
230.000 kroner vil få en skattelettelse på 7,1 procent, mens en direktør
med en årsindkomst på godt en mil-

lion kroner vil få en skattelettelse på
5,7 procent. Det viste sig dog hurtigt,
at der var fejl i den beregning, og at
en typisk HK’er ikke får en så stor
lettelse, som regeringen påstår.
Regeringen vil ligeledes fjerne
loftet over beskæftigelsesfradraget
gradvist frem mod 2023, således at
marginalskatten reduceres. Tiltaget
betyder, at alle med arbejdsindkomst
over 351.200 kr. får en lempelse i
skattebetalingen.
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LOKALSAMFUNDENE
SKAL HÆNGE
SAMMEN
– Alle jer, der kæmper for et Danmark i
balance, har fortjent
en regering, der vil
hele Danmark, sagde
Mette Frederiksen,
da hun på kongressen
indledte sit opgør med
centraliseringen og
det skæve Danmark.

På kongressen indledte Mette Frederiksen et opgør med den centralisering, der er
vokset ud af kommunalreformen. Det glæder borgmestre i både land og by.
AF MORTEN BRUUN · FOTO: LARS HORN

T

raditionen byder, at Socialdemokratiet holder kongres i Aalborg. Og traditionen byder også,
at kongressen åbnes med en
tale af en af partiets lokale borgmestre.
Således også i år, hvor det var Arne
Boelt fra Hjørring, der havde æren af at
være den første, der fik ordet. Og de delegerede havde dårligt nok indtaget deres
pladser, før han slog kongressens tone an
på klingende vendelbomål:
– Det kommunale selvstyre lider. Vi er
ved at udvikle et A/S-samfund, erklærede
den venlige mand fra Sindal.
Det var i sandhed en perfekt aflevering
til en anden nordjyde: Mette Frederiksen,
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partiformanden med rødder i Aalborg,
greb elegant bolden fra Boelt og driblede
videre med hans budskab i sin beretning.
– Vi vil have lokalsamfund, der hænger sammen. Lad os tage et opgør med
centraliseringen af Danmark, sagde Mette
Frederiksen, da hun gjorde status over de
første ti år med kommunalreformen og
leverede lammetæsk til statsminister Lars
Løkke Rasmussen.
Som daværende indenrigsminister var
kommunalreformen i høj grad hans værk.
Og Mette Frederiksen ironiserede over
»Lars Løkkes flotte ord«, da han tilbage i
00’erne sagde, at reformen ville give borgerne »den bedste løsning til den billigste

pris«. Og i øvrigt forudså, at det ville blive
»mere attraktivt« at bo på landet.
Men de flotte ord holder ikke, fastslog
Mette Frederiksen:
– Vi har fået omfattende centralisering
af Danmark. Det ser godt ud på papiret
og i regnearket. Men er det altid godt for
mennesker? spurgte hun.
TVINGER UNGE TIL AT FLYTTE
Mette Frederiksen fremhævede uddannelsesområdet som et af de konkrete
eksempler på den udvikling, der sker
i disse år. På Midtsjælland er det ikke
længere muligt at læse til lærer i Haslev.
Nu skal de unge til Roskilde eller Vording-

I Hjørring oplever borgmester Arne Boelt, at »det
nære« har lidt et knæk.

borg. Og på Lolland er det besluttet at
lukke erhvervsskolen i Maribo næste år.
Det betyder, at de unge skal til Nakskov
eller Nykøbing.
– Og hvad gør regeringen? Den skærer
ned på erhvervsuddannelser. Den vil lukke
produktionsskoler. Der skal centraliseres
igen, og det rammer de unge, der har
sværest ved uddannelse. For afstande
betyder noget, og jeres planer vil presse
unge væk fra uddannelser. Hvis regeringen bliver ved med at dræne de mindre
samfund, bliver fraflytningen større, og
færre unge får en uddannelse, sagde
Mette Frederiksen – og fortsatte med en
direkte appel til Lars Løkke:
– Vi advarede, da du indførte kommunalreformen, men du hørte ikke efter. Lyt
nu til vores advarsler denne gang. Danmark knækker over, hvis centraliseringen
bliver hovedløs.
DET NÆRE HAR LIDT ET KNÆK
Hjørring-borgmesteren Arne Boelt kunne
ikke have forestillet sig en bedre kvittering for sine indledende ord. Han kaldte
det »fremragende«, at Mette Frederiksen
pegede på uddannelsesområdet som en
af de store knaster.
– Hvis vi tvinger de unge til at flytte,
bliver resultatet en helt skæv demografi.
Hos os får vi en masse landsbyghettoer.
Kommunalreformen har ikke udviklet sig
til det, vi blev stillet i udsigt, sagde Arne
Boelt.
Han er borgmester for 66.500 borgere i
en kommune, som før reformen fordelte
sig på Hjørring, Hirtshals, Løkken-Vrå og
Sindal:
– Der er selvfølgelig ting, der fungerer
meget bedre efter sammenlægningen.

Og i Herlev oplever Thomas
Gyldal Petersen, at det også
er tilfældet i hans kommune.

Samlet har vi for eksempel fået større
ekspertise på miljøområdet og inden for
det socialfaglige felt. Men alt det nære
har lidt et stort knæk. Og det var det
nære, man lovede at styrke, siger Arne
Boelt.
EN NØDVENDIG DAGSORDEN
Han har sandsynligvis sendt flere unge
mennesker i retning af Aalborg, men det
betyder ikke, at Thomas Kastrup Larsen,
socialdemokratisk borgmester i den
nordjyske hovedstad, render rundt og
jubler over »centraliseringen«. Han siger –
ligesom Mette Frederiksen – at »det ikke
er en kamp mellem land og by«:
– I Aalborg er vi virkelig afhængige af et
stærkt opland. Vi risikerer jo, at industri
og virksomheder lukker ned i de mindre
kommuner, hvis der ikke er tilstrækkelig
med arbejdskraft. Så opgøret med centra-

liseringen er i høj grad nødvendigt, siger
Thomas Kastrup Larsen.
Det billede genkender Aalborg-borgmesterens partifælle og kollega i Herlev,
Thomas Gyldal Petersen. Selv om han
regerer tæt på hovedstaden, oplever han
også centraliseringen som et problem og
en stor udfordring.
– Vi har selv mistet den sygeplejeuddannelse, der i årtier har været på Herlev
Hospital. Andre kommuner på Vestegnen
oplever noget tilsvarende. Vi har brug for
et stærkt København, men det får vi kun,
hvis København har stærke omegnskommuner, siger Thomas Gyldal Petersen og
tilføjer:
– Derfor er det forkert at samle alt, og
derfor er den her dagsorden så nødvendig.
Læs også valgtemaet side 11-26.

KIM FIK KLAP
Ældreområdet og tryghed var to andre temaer, der prægede Mette Frederiksens beretning.
Inden for ældreplejen vil partiet – »skridt for skridt, budget for budget« –
arbejde for de tre mål »mere fællesskab, mindre ensomhed«, »ordentlig mad,
der både smager og dufter« og »mere tid«.
Trygheden satte hun ansigt på, da hun nævnte Fængselsforbundets formand
Kim Østerbye, som var til stede i salen og modtog kongressens stående applaus som anerkendelse af det risikofyldte arbejde, hans kolleger udfører:
– Vi ved, hvor hårdt I har det. Og vi vil aldrig acceptere volden mod jer, sagde
Mette Frederiksen.
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Få uger efter at have
taget imod introtilbuddet om medlemskab af Socialdemokratiet var Mads
Sejbjerg Middelhede,
Lis Ullits Dahl og Lars
Henrik Petersen til
kongres – hvor de kom
i kløerne på en venlig
og imødekommende
Mogens Jensen.

HJERTELIGT VELKOMMEN
Tre nye intromedlemmer fulgte kongressen fra første gæsteparket. – Jeg håber, I har
opdaget, at vi ikke er så farlige, lød næstformand Mogens Jensens hilsen til dem.
AF MORTEN BRUUN · FOTO: LARS HORN

S

om de sad der på tilhørerpladserne, lignede de tre helt almindelige kongresgæster. Men Lis
Ullits Dahl, Mads Sejbjerg Middelhede og Lars Henrik Petersen adskilte
sig alligevel fra såvel de delegerede som

KAMPAGNEN VIRKER
Introkampagnen blev indledt i 2016. Som
intromedlem betaler man ikke kontingent
resten af kalenderåret. Tal fra sidste år viser,
at 70 procent af de første intromedlemmer
stadig er medlemmer.
I de første ni måneder af 2017 er der kommet
2.500 intromedlemmer, hvilket er pænt over
halvdelen af de 3.500 nye medlemmer, der
har meldt sig ind i år.
Efter nytår evalueres indsatsen, hvorefter
hovedbestyrelsen tager stilling til, om ordningen skal fortsætte også i 2018.

8

SOCIALDEMOKRATEN OKTOBER 2017

de øvrige almindeligt politisk interesserede tilhørere i Aalborg.
Alle tre var nemlig særligt inviterede,
fordi de har taget imod Socialdemokratiets kampagnetilbud om et gratis
intromedlemskab. En del af den pakke
omfatter muligheden for at overvære
kongressen og fra nærmeste hold opleve
det politiske fællesskab, man pludselig er
blevet en del af.
– Og det havde jeg ikke regnet med. Jeg
blev meget overrasket, da jeg fik invitationen, siger Lis Ullits Dahl.
Hun er 60 år, social- og sundhedshjælper og kommer fra Nibe, hvor hun har
arbejdet på det samme plejehjem, siden
hun var 18 år.
– Jeg har aldrig før været medlem af
et parti, men jeg blev fanget, da jeg faldt
over en annonce fra Socialdemokratiet på
Facebook. Jeg læste den, samtidig med at
jeg gik og hidsede mig op over de partier,

der vil have skattelettelser i stedet for velfærd, og så meldte jeg mig ind, fortæller
hun og fortsætter:
– Det vil Socialdemokratiet ikke, og det
er jeg glad for. Jeg ved jo fra mit arbejde
på plejehjemmet, hvor jeg er aftenvagt, at
tiden ikke er til skattelettelser. Vi sidder
foran pc’en hele tiden og skriver i journaler i stedet for at være hos de måske
demente beboere, der har brug for os.
VIGTIGT AT KÆMPE FOR SAGEN
Mads Sejbjerg Middelhede er 32 år og bor
i Aarhus. Han er tidligere soldat og har
været udsendt til både Irak og Afghanistan
og læser nu offentlig administration.
– Når jeg er kommet hjem fra udlandet,
har det ofte slået mig, at Danmark er et
fantastisk land. Jeg synes, det er vigtigt at
bevare og udvikle vores samfund, og nu
har jeg besluttet, at jeg gerne vil dedikere både tid og energi til det. Og når jeg

beslutter det, er det samtidig vigtigt for
mig, at jeg også går aktivt ind i sagen
og kæmper for den, siger Mads Sejbjerg
Middelhede.
STILLER GERNE OP IGEN
Lars Henrik Petersen, 52-årig arbejdsmiljøkoordinator fra Amager, har
tidligere været aktivt medlem, men
meldte sig ud for en halv snes år siden.
Nu har han nu genfundet lysten til at
være med.
– Jeg vil gerne være aktiv og have
indflydelse og har også mod på at stille
op igen – for eksempel når der er kommunalvalg om fire år. Det er især arbejdsmarkedsforholdene, jeg brænder
for, siger Lars Henrik Petersen.
På kongressen var der udarbejdet
et særligt program for dem. De hørte
blandt andet om partiets opbygning
og historie. Og så fik de også mulighed
for at hilse på næstformand Mogens
Jensen, der tog imod trioen med åbne
arme:
– Hjerteligt velkommen. Jeg håber, I
er glade for at være her og har opdaget,
at vi ikke er så farlige, grinede Mogens
Jensen, der selv er begejstret for intromuligheden:
– Det er en fantastisk nyskabelse –
især over for dem, der måske er lidt
nervøse for at melde sig ind og her får
en uforpligtende mulighed for at være
med, siger han.
HAR HVERVET KOLLEGA
Turen til Aalborg skuffede heller ikke de
tre gæster.
– Det er et meget positivt træk af
partiet, siger Lars Henrik Petersen.
– Jeg havde store forventninger før
kongressen. Og de er mere end indfriet.
Det har været fint at lytte til partiets
hjerteblod, siger Mads Sejbjerg Middelhede.
– Ja, det er virkelig en spændende
oplevelse, supplerer Lis Ullits Dahl, som
allerede har været i felten for at hverve
nye medlemmer.
– Da jeg havde meldt mig ind, fortalte
jeg en kollega om introtilbuddet. Og hun
bad mig straks sende linket videre til
hende.

OG VINDEREN ER …
Den årlige kongres
er også en fest
for det daglige liv
i Socialdemokratiet. Det blev i år
markeret med tre
organisatoriske
priser.

E
BEDST ST
M
VELKO

FLEST
NYE

E
BEDST ET
T
AKTIVI

Vicepartisekretær
Matias Bredde gav
prisen for bedste
velkomst til intromedlemmer til
Johnni Maarup Andersen og Michael
Bue Nielsen fra
Hirtshals/Hjørring.

Partisekretær Jan
Juul Christensen
gav prisen for flest
nye medlemmer til
Joachim Allouche
og Finn Stendal Pedersen fra Odense
Østkreds.

Folketingsmedlem
Simon Kollerup gav
prisen for bedste
kampagneaktivitet
til Karte Grønkjær
Dyrholm og Morten
Pless for »Det grå
guld« i Aarhus.
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Ærefuldt og med
bævende hjerte.
Sådan reagerede
Tore Müller på opgaven med at skrive
teksten til »Fælles
om Danmark«, som
han før urpremieren
tilegnede Mette Frederiksen.

FÆLLESANGEN

Socialdemokratiets nye principprogram vedtaget til stroferne af en helt ny sang.

E

fter to års grundigt forarbejde
blev Socialdemokratiets nye
principprogram endeligt vedtaget på kongressen. Det hedder
Fælles om Danmark og er det blot 7.
program i rækken, siden Socialdemokratiet blev dannet i 1871.
Den sjældne begivenhed blev fejret
med urpremieren på en helt ny sang, der
naturligvis er opkaldt efter principprogrammet.
»Fælles om Danmark« er forfattet af
Tore Müller, som er en mand med mange
gøremål.
Til daglig er han administrerende
leder af Limfjordsteatret på Mors. Her
er han også socialdemokratisk kandidat
til kommunalbestyrelsen. Og så er han
også kendt som partipianisten, fordi det
er ham, der sætter sig ved klaveret, når
Socialdemokratiet samles til kongres.
– Det var med bævende hjerte, jeg tog
imod opfordringen og gik i gang med
at skrive sangen. Det er jo både syret,
kæmpestort og meget ærefuldt, at min
sang nu synges på en kongres, hvor man
også synger tekster af Oscar Hansen
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Fælles om Danmark af fortid og flid,
Hvor lighed er lighed i lighed med frihed,
Hvor sammenhold værner om tryghed og fred,
Hvor ingen er ude, og alle skal med.
Fælles om Danmark
					

og Benny Andersen, siger Tore Müller –
som næsten ikke tør tænke tanken om,
at hans sang nu også kandiderer til en
plads i Arbejdersangbogen.
LINJER FRA PROGRAMMET
Partipianisten fik opfordringen fra
blandt andre Dan Jørgensen, der har
stået i spidsen for arbejdet med at udvikle det nye program. I løbet af to år har
det arbejde involveret alle lokalforeninger og tusindvis af medlemmer.
– De har virkelig knoklet, og man kan
kun have stor respekt for det arbejde,

(1. vers af »Fælles om Danmark«)

der er lagt i programmet. Men det har
også inspireret mig. Flere af sangens
vendinger og formuleringer er taget ud
af principprogrammet, siger Tore Müller,
der på forhånd havde opstillet en regel
for sig selv:
Ordet solidaritet skulle indgå i teksten
i en eller anden form – og det blev til
strofen »Et stærkt solidarisk og rummeligt folk« i femte vers. En linje, der ved
verdenspremieren blev modtaget lige så
godt som resten af fællessangen.
		
mob

Foto: Lars Horn
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»RIGTIG GOD
VALGKAMP«

100 dage før valget besøgte Mette Frederiksen
socialdemokrater i 21 kommuner for at sprede
gejst og energi. Vi var med i Esbjerg, Kolding,
Haderslev og Sønderborg.
AF MORTEN BRUUN · FOTO: CLAUS BONNERUP

M

ichael Pedersen er 47 år og lagerarbejder. Men så er han også
socialdemokrat og autografsamler, og
det er derfor, han denne torsdag formiddag midt i august har indfundet sig på
parkeringspladsen ved Sædding Strand
lidt uden for Esbjerg.
Sammen med cirka 75 andre vestjyder
står han foran kunstneren Svend Wiig
Hansens ni meter høje skulptur »Mennesket ved Havet« – det lokale vartegn, som
i daglig tale blot kaldes »de fire mænd«.
Michael og de andre vestjyder venter på
Mette Frederiksen. Eller bare METTE, som
der står mejslet i lakken på den bus, der
klokken 9.57 – syv minutter senere end forventet – svinger ind på parkeringspladsen.
Det er partiformand Mette Frederiksen,
der er på vej rundt i landet. Efter sommergruppemødet, der blev holdt i Randers tre

dage tidligere – og præcis hundrede dage
før kommunalvalget – er hun taget på en
turné, som godt kan kaldes landsdækkende: På fire dage når kampagnebussen
nemlig forbi for at hilse på kandidater,
valgkampsaktivister og partifæller i 21
kommuner og fem regioner.
Michael Pedersen er ikke medlem, men
har altid stemt socialdemokratisk. Han
har Arbejdersangbogen med, og da det er
hans tur til at hilse på Mette, har han slået
op på favoritsangen »Når jeg ser et rødt
flag smælde«. Poul Nyrup satte sin autograf dér i 2003. Nu er det Mettes tur. Og
Michael er glad, da det også lykkes ham at
blive fotograferet med »Danmarks næste
statsminister«.
– Jeg er ikke kun kommet for at få autografen. Jeg vil altså også gerne høre, hvad
hun siger. Jeg kan godt lide, at dem fra

MIN MÆRKESAG Af Kristian Bang Larsen

Flere varme hænder til de
mindste børn. I Vejle har vi nået
smertegrænsen for at skære i
normeringerne på daginstitutionerne.
BIRGITTE VIND
BYRÅDSMEDLEM
VEJLE
(NR. 4 PÅ LISTEN)
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Her i Helsingør vil jeg arbejde
for bedre sundhed for de
ældre og flere hænder i
hjemmeplejen.
DUYGU A. NGOTHO
BYRÅDSMEDLEM
HELSINGØR (3)

Bedre og gratis offentlig transport. En stærk infrastruktur er
med til at sikre, at folk kan bo i
udkantsområderne, selv om de
læser eller arbejder i byen.
NIKOLAJ SØRENSEN
VORDINGBORG (7)

DU ER IKKE ALENE
Hun har været aktiv i adskillige valgkampe, siden hun som 15-årig DSU’er havde
sin debut i forbindelse med folketingsvalget i 1994. Alligevel er det forestående valg
til kommuner og regioner anderledes for
Mette Frederiksen. Det er nemlig hendes
første valgkamp som partiformand, og hun
har tænkt på, hvordan hun gerne vil sætte
sit præg på valgkampen.

Vi skal have mere borgerinddragelse, så borgerne bliver
hørt, når der skal laves politik.

LISA PIHL JENSEN
BYRÅDSMEDLEM
LANGELAND
(SPIDSKANDIDAT)

– Lige siden jeg blev valgt som formand,
har jeg ønsket at binde alle led i Socialdemokratiet endnu tættere sammen. Fra Christiansborg til partiforeninger, byråd, regioner
og Europa-Parlamentet. Alle de steder, hvor
der er socialdemokrater. Vi er så privilegerede i det her parti, at vi har så mange dygtige
folk rundtomkring, og jeg tror, vi kan lave en
bedre politik ved at mødes ofte.

Vi skal bevare de historiske
bondehuse og små landsbymiljøer, som er en stærk del af
kommunens identitet.
FINN RIBER RASMUSSEN
BYRÅDSMEDLEM
LYNGBY-TAARBÆK (3)

– Det er derfor, jeg er så glad for sådan
en tur. Og så kan jeg jo også selv huske,
hvor fedt det er at stå midt på gågaden
og føre valgkamp, og partiet så lige ruller
ind på torvet i sådan en bus. Det giver fornemmelsen af, at man ikke er alene. Det
giver kammeratskab og gejst, siger Mette
Frederiksen.

Vi skal have lighed i sundhed for
udsatte grupper som psykisk syge
og misbrugere. F.eks. ved at
ansætte socialsygeplejersker
på hospitalerne.
MALENE BUSK
REGION
NORDJYLLAND (6)
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de bonede gulve også kommer forbi her,
siger Michael Pedersen.
I SKAL RUBBE NEGLENE
Og Mette har et budskab med. Hun kalder
Esbjerg for »Danmarks ansigt til resten af
verden« i forhold til grøn omstilling. Hun
fremhæver den aktive havn og de mange
arbejdspladser. Og hun glæder sig over,
at folk i Esbjerg står ved, at det er en by,
hvor der bliver produceret.
– Andre steder er det, som om man har
en tendens til at skubbe industrien væk.
Men I har det fint med, at der er nogle, der
får beskidt arbejdstøj. Det kan jeg godt
lide. Det er jo forudsætningen for at skabe
værdi og holde gang i velfærdssamfundet,
siger Mette og fortsætter:
– Og vi vil rigtig gerne have Esbjerg tilbage på socialdemokratiske hænder. Hvis
I rubber neglene og løber stærkt, skal det
nok lykkes at få John valgt. Jeg er i hvert
fald ikke i tvivl om, hvem jeg ville stemme
på, hvis jeg boede her, siger hun og nikker
i retning af spidskandidaten John Snedker.
Han er selvfølgelig glad for formandens
opbakning. Og i hans sind er der ikke tvivl
om, at den slags besøg betyder noget:
– Det viser blandt andet, at der er en
lige linje mellem Christiansborg og os, der
arbejder lokalt. Når Mette fremhæver, hvor
vigtigt det er at kvalitetssikre velfærdssamfundet, understøtter hun jo budskaberne i
vores valgkamp, siger John Snedker.
NU VÆLTER VI VENSTRE
Næste stop er Kolding, hvor partiet bruger
Mettes visit til at kickstarte valgkampen.
Det foregår lidt uden for byen på det historiske samlingspunkt Skamlingsbanken.
– Det er faktisk første gang, jeg er her.
Hvor er her flot. Og så symboliserer stedet
jo, at vi har meget at være stolte af, og

at vi står ved, hvad vi kommer af, siger
Mette til de mere end 80 partifæller, der
er mødt op.
Heriblandt den 83-årige Jørn Bertelsen,
der har været medlem af partiet siden
1966 og er ledsaget af sin hustru og sin
rollator og nyder at hilse på formanden.
Det gør Isabel Franzmann også. Hun
arbejder i et omsorgsfag og har et
brændende ønske om, at Venstres Jørn
Pedersen bliver vippet af borgmesterpinden i Kolding og erstattet af »vores egen
Christian Haugk«. Den manøvre vil Isabel
Franzmann gerne hjælpe med. Efter to
års medlemskab af Socialdemokratiet har
hun taget arbejdstøjet på og kandiderer til
byrådet, og hun sluger Mettes peptalk om
fokus på den lokale velfærd.
– Der skal simpelt hen ske noget nyt. Nu
vælter vi dem, griner Isabel Franzmann, da
hun hilser på partiformanden.
WE WILL ROCK YOU
På vej mod Haderslev kører kampagnebussen igennem landsbyen Sjølund. Og
fra sin plads på et af de forreste sæder ser
Mette et skilt på LokalBrugsens facade,
som på sin egen måde fortæller, at vi for
alvor har kurs mod Sønderjylland.
– Så I det? Dagens kage 5 kroner, griner
Mette.
Men før vi når eftermiddagens sidste
stop – mødet med 120 socialdemokrater og et stort kagebord i Sønderborg –
svinger bussen til venstre og lander foran
Haderslev Kaserne.
Her øver Slesvigske Musikkorps sig, og
de uniformsklædte militærmusikere, der
optræder både ved åbne koncerter og for
udsendte danske soldater i krigszoner,
giver den fuld gas med det Queen-repertoire, de i den kommende weekend skal
spille til en stor open air-koncert på Als.

– Velkommen til en arbejdsplads i Danmark, siger Henrik Rønnow, da han efter
»We will rock you« griber mikrofonen og
taler til Mette, hendes følge – heriblandt
den tidligere forsvarsminister Nicolai
Wammen – og de tre håndfulde lokale
socialdemokrater, der er inviteret med på
en musikalsk lytter.
Henrik Rønnow er trompetist og har været ansat i Slesvigske Musikkorps i 28 år.
Men denne dag er han i civil, for han er her
som Socialdemokratiets spidskandidat og
førsteudfordrer til Venstre-borgmesteren
Hans Peter Geil. Han er selvfølgelig inviteret med denne dag, men har meldt afbud
og har i stedet sendt kommunaldirektøren.
Henrik Rønnow holder en kort tale, der
viser, hvad han står for. Den handler om
bedre velfærd, og den flugter med den
»Fingrene væk«-reform, Mette lancerede
på kongressen i 2016.
– Vi skal have sjælen med. Men det får
vi ikke, hvis der bliver skåret for meget og
stillet alt for store krav til effektiviteten.
En ældrepleje uden plads til omsorg er
ikke en ældrepleje. Her på kasernen er
vi sjælen. Musikken binder os sammen.
Musikken bygger bro, siger Henrik Rønnow og overlader scenen til sine kolleger
og »We are the Champions«.

MIN MÆRKESAG

Vores ældre borgere skal behandles ordentligt. Der skal
flere timer til ældreplejen og
bedre mad til de ældre.
FREDE JENSEN,
BYRÅDSMEDLEM
TØNDER (NR. 4 PÅ LISTEN)
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Vi skal højne det faglige niveau
i folkeskolerne, så vores børn
og unge bliver udfordret og
finder deres potentiale for
fremtiden.
MARIANNE RAMBERG
BURCHALL,
ALBERTSLUND (8)

Vi skal skabe gode rammer
for børnefamilierne – og normeringerne i daginstitutionerne
skal mindst op på landsgennemsnittet.
SIGNE BEKKER DHIMAN
BYRÅDSMEDLEM
AABENRAA (5)

I Sønderborg – i Det Sønderjyske Køkken på gågaden – er der også musik på
programmet. Det er finansordfører og
guitarist Benny Engelbrecht, der er på
hjemmebane. Han får hurtigt langbordene med på fællessangen »Kæden«.
– Det er så fint, du kommer på besøg
her. Det giver energi, gejst og sammenhold. Vi kan se os selv i den store sammenhæng, og det er en cadeau til både
kandidater og frivillige, siger Sønderborgs
socialdemokratiske borgmester, Erik
Lauritzen, til Mette.
– Jeg får sandelig også noget med hjem.
For eksempel er jeg meget optaget af,
hvordan vi går imod tidens tendens til at
splitte land og by. Hvis vi ikke som parti
er helt tæt på jer og jeres virkelighed, får
vi blinde vinkler. Heldigvis har vi dig som
borgmester her, Erik, og du hjælper os virkelig med, at vi er tæt på hinanden, siger
Mette og henvender sig til hele salen:
– Og nu skal Erik genvælges. Men husk:
Det kommer ikke af sig selv. Der skal virkelig knokles. Rigtig god valgkamp

De nye danskere skal ind på arbejdsmarkedet. Integration sker
ikke i klasselokalerne, men på
arbejdspladsen.
ELVIS COMIC
KOLDING (14)

Kommunen skal være til for
borgerne. Den kommunale
sagsbehandling skal tage udgangspunkt i familiens ønsker
og behov.
ANDRÉ ELLEGAARD
JENSEN
REBILD (4)

Førsteprioriteten er de ældre.
Vi skal fastholde det høje serviceniveau og gerne gøre det
lidt bedre.
BENNY CHRISTENSEN
BYRÅDSMEDLEM
RINGSTED (5)

SOCIALDEMOKRATEN OKTOBER 2017 15

NOVEM

BER

21
20 17

KOMMUNAL- OG
REGIONSRÅDSVALG

ALLE SKAL MED

Velfærd, billige boliger, grøn omstilling og vækst er valgkampens nøgleord
for de socialdemokratiske borgmestre i Danmarks fire største byer.
AF NIELS NØRGAARD

O

dense var en af de danske storbyer,
som blev hårdest ramt af finanskrisen. Virksomhederne lukkede på stribe,
og tusindvis af industrijob forsvandt.
Også den kommunale økonomi blev
presset i bund. Men i dag er den årelange
nedtur fortid.
– Vi har en stor befolkningstilstrømning, og der er rigtig mange unge, som
kommer til Odense for at realisere deres
talent og få en uddannelse. Der er gang i
den i Odense, fortæller borgmester Peter
Rahbæk Juel.
Optimismen skyldes ikke mindst en
målrettet indsats for at skaffe flere job.
Mange spændende virksomheder har
placeret produktion og hovedkvarter i
Odense, der nu kan kalde sig Danmarks
robothovedstad. Ikke mindre end 105
virksomheder med 2.600 højteknologiske
arbejdspladser beskæftiger sig med robotteknologi. Dermed har Fyn en kæmpe
klynge i en fremtidssikret branche.
– Når vi investerer så heftigt for at få
gang i byen, er der nogle grupper, der får
mere gavn af det før andre. Vi vil føre en
helt simpel fordelingspolitik i Odense. Alle
skal have del i den optimisme og vækst,

vi heldigvis oplever lige nu, siger Peter
Rahbæk Juel.
EN PROCENT MERE I SKAT
For at sikre det har Odense – på initiativ
fra Socialdemokratiet – indført velfærdsprocenten.
– Den er et meget ærligt og simpelt
stykke politik. Vi beder borgerne om at
betale en procentpoint mere i kommuneskat. Så øremærker vi til gengæld alle
pengene til småbørnsområdet, folkeskolen, til udsatte børn samt ældre- og
handicapområdet, siger borgmesteren og
fortsætter:
– Vi vil have en by, der hænger sammen. Skoler, daginstitutioner og ældreområdet trænger til et løft. Børnefamilierne skal blive boende, fordi der er gode
pasningstilbud, og man skal kunne glæde
sig til at blive gammel. Det skal ikke være
sådan, at man er bekymret, når ens gamle
mor skal på plejecenter.
HANDLER OM TRYGHED
Den melodi nynner de socialdemokratiske
borgmestre i de tre andre storbyer også
med på. Velfærd, billige boliger og grøn

omstilling er højt prioriterede mærkesager.
– Det handler om tryghed. Der skal
være gode velfærdstilbud til aarhusianerne, så man med ro i sindet kan sende sine børn i daginstitutioner, skoler
og fritidstilbud. Det er afsindigt vigtige
områder, som berører mange. Mennesker i Aarhus skal trygt kunne leve
deres liv på den måde, de nu engang
ønsker det, siger Jacob Bundsgaard, der
også vil have så mange som muligt med
i opsvinget:
– Vi må bruge vores kræfter på at få
dem med, som ikke af sig selv kan løfte
opgaven med at komme i beskæftigelse,
siger han.
FLERE ALMENE BOLIGER
I hovedstaden er det overborgmester
Frank Jensens ambition, at København
skal være en by for alle. Men med det
store pres, der er på boligmarkedet, er
der en meget stor risiko for, at København kan ende med at ligne byer som
London og Paris. Men den går ikke. I Frank
Jensens København har den kvindelige
bybuschauffør og manden, der sidder ved

MIN MÆRKESAG

Vi skal blive bedre til at tiltrække
yngre familier – bl.a. ved at skabe
flere lejeboliger, kollektivboliger,
storfamilieboliger og økolandsbyer.
DAN LJUNGAR
MIDDELFART
(NR. 21 PÅ LISTEN)
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Større sammenhæng mellem
kommunale og regionale sundhedsydelser, så man er tryg ved
behandlingen, uanset hvor det
foregår.
KIRSTEN RASK
REGIONSRÅDSMEDLEM
(5 I REGION SJÆLLAND OG
3 I KALUNDBORG)

Vi skal gøre mere for miljøet.
Vi skal have økologi i vores
institutioner og bedre affaldssortering.
HEIDI SERNY JACOBSEN
GREVE (3)

kassen i Netto, mulighed for at bo i den
by, hvor de arbejder.
– Det kræver politisk lederskab og vilje.
Så når vi udarbejder nye lokalplaner, kræver vi, at 25 procent af boligerne skal være
almene boliger, siger Frank Jensen, der
satser på, at der frem til 2027 skal bygges
9.000 almene boliger i København.
Han drømmer også om et grønt København. Det kommer til udtryk gennem en
ambitiøs plan for, hvordan havnebusser
og bybusser omlægges til el. Og Frank
Jensen vil også spille ud med skærpede
miljøkrav til de biler, der kører inde i byen.
– Det er ikke længere en menneskeret
at køre rundt og forpeste luften for andre,
siger Frank Jensen.
NORDJYSK VOKSEVÆRK
I Aalborg er Thomas Kastrup-Larsen borgmester i en by med vokseværk. I løbet af
de seneste fire år har byen fået 10.000
flere tilflyttere. Det er ikke mindst de
unge, der flytter til byen, der helt bevidst
går efter at blive Danmarks bedste for
studerende.
Derfor er 7.000 nye ungdomsboliger
skudt op de seneste år, yderligere et par
tusinde er på vej, og i dag kan en studerende i Aalborg bo i en 50 kvadratmeter
stor lejlighed på havnefronten – til 3.500
kr. om måneden.
Thomas Kastrup-Larsen drømmer om,
at de bliver boende, når de er færdige. Det
kræver, at der er arbejde til dem.
– Der er mange unge mennesker inden
for det tekniske område, der starter deres
egne virksomheder. Vi er nu oppe på, at
der bliver skabt over 1.000 nye virksomheder om året i Aalborg Kommune. Der
har aldrig været skabt flere, så det er noget, vi er rigtigt glade og stolte over. Den
fremdrift og udvikling, vi har lige nu, går
vi til valg på at fortsætte, siger Thomas
Kastrup-Larsen.

Der skal fokus på unge og psykiatri. Jeg samarbejder med SIND
Ungdom om at få gratis psykologhjælp til unge i Guldborgsund.
JONAS GULDBERG
KNUDSEN
GULDBORGSUND (8)

Borgerne skal inddrages meget mere end i dag, og alle
skal behandles med respekt.

JENS JENSEN
RINGKØBING-SKJERN (9)

Ordentlige løn- og arbejdsvilkår
for alle, der arbejder for kommunen. Flere krav i de sociale klausuler – bl.a. skal arbejdsgiverne
tage lærlinge.
PER JESPERSEN
BYRÅDSMEDLEM
NYBORG (3)
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I RØG OG DAMP FOR JOY
Landet over får kandidaterne hjælp af frivillige
aktivister. Også i Roskilde, hvor Peter Munch
Jørgensen og DSU-formand Andreas Vejby Kierch
slås for deres borgmester.
AF HELLE LINDBERG · FOTO: THOMAS SJØRUP

–H

ej, kom indenfor, hvor er det godt
at se jer …
Roskildes socialdemokratiske borgmester, Joy Mogensen, uddeler både smil og
knus til sin kampagneleder, Peter Munch
Jørgensen, og Andreas Vejby Kierch,
formand for DSU Roskilde siden januar.
Snakken flyder ubesværet, allerede inden
alle er bænket, og kaffen er skænket.
Det er tydeligt, at de tre kender hinanden
godt.
Det er der en god grund til. I Roskilde er
samarbejdet mellem de socialdemokratiske kandidater og de frivillige kræfter i den
kommende kommunalvalgkamp nemlig
tæt, fortæller Joy Mogensen.
– Jeg synes, vi står med et rigtig godt
hold denne gang. De frivillige i hovedpartiet og i DSU er virkelig engagerede, alle
hjælper hinanden – også kandidaterne
indbyrdes«, siger hun.
Peter Munch Jørgensen er enig. Som
kampagneleder og aktivt medlem af Socialdemokratiet i Roskilde på 10. år mærker han en stor opbakning til valgkampen.

– Vi har netop holdt et opsamlende
Fremtidsmøde, hvor vi i den forbindelse
fik trykt 15.000 mødeinvitationer, som
blev omdelt af vores gode partisoldater.
Da havde vi flere frivillige, end vi havde
uddelingsruter, så det siger noget om
engagementet, siger han.
MINDRE PARTI, MERE BEVÆGELSE
At dele flyers ud og hænge plakater op i
lygtepælene er kun en lille del af de frivilliges arbejde. Både i Roskilde og i resten
af landet, hvor et utal af aktivister dette
efterår deltager i den kommunale og
regionale valgkamp.
– Det handler først og fremmest om
at være til stede i lokalsamfundet, så
borgerne føler sig hørt. Og så skal vi være
synlige, både politisk og personligt. Det
har også den effekt, at når du så har brug
for at lave en kampagne eller for frivillige
kræfter til at få noget arrangeret, så vil
folk gerne hjælpe, netop fordi de kender
dig og ved, hvad du står for, siger Andreas
Vejby Kierch og fortsætter:

– Frivilligheden er godt for det generelle
forhold mellem partiforeningerne og DSU, og
det er ikke kun, fordi vi i DSU er interesserede i
at få vores egen politik igennem, men også fordi

MIN MÆRKESAG

Jeg brænder for vores frivillige
organisationer og vores kultur.
Der skal ikke skæres mere, for
kulturen har en stor lokal værdi.
FLEMMING ODDE
BYRÅDSMEDLEM
STRUER
(NR. 4 PÅ LISTEN)
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Tilliden skal tilbage til de kommunale medarbejdere. Vi skal stille
færre dokumentationskrav og i
stedet bruge sund fornuft.
ANN CHARLOTTE
GAARDSVIG VILSTRUP
BILLUND
(SPIDSKANDIDAT)

Dragør skal have flere ældreboliger, familieboliger og almene boliger, som almindelige mennesker
har råd til at bo i.
LISBETH DAM LARSEN
DRAGØR (5)

Peter Munch Jørgensen og Andreas Vejby Kierch har to af de frivillige hovedroller i den kampagne,
der skal sikre Joy Mogensen genvalg som borgmester i Roskilde.

Flere unge skal have en uddannelse. Uddannelse er en forudsætning for at komme ind på arbejdsmarkedet og få et godt liv.
HAJG ZANAZANIAN
BYRÅDSMEDLEM
BRØNDBY (5)

vi kan lære af hinanden, siger Andreas
Vejby Kierch.

DSU OG VALGET

GRÆNSERNE NEDBRYDES
I Roskilde har samarbejdet blandt andet
inspireret til en lang række møder –
såkaldte Fremtidsmøder – hvor borgerne
i Roskilde har kunnet komme til orde og
byde ind med idéer til den fremtidige
socialdemokratiske lokalpolitik. Og for
borgmesteren har møderne ikke mindst
været et opgør med den politiske kassetænkning.
– Vi skal tilbage til at være mere bevægelse og mindre parti. Selvfølgelig skal
vi også være et politisk parti, men folk
melder sig ikke længere ind i partierne,
som de gjorde før. Derfor er det så vigtigt,
at vi rækker ud i samfundet, siger Joy
Mogensen.
Og netop her er de frivillige uundværlige, mener Peter Munch Jørgensen.
– Det kan ikke lade sig gøre uden dem.
Når vi for eksempel afholder de her møder, hvor mange dukker op, så er det også
afgørende, at vi har en socialdemokrat
ved hvert bord, som kan indgå i dialog
med borgerne, siger han.
For Andreas Vejby Kierch har Fremtidsmøderne været en personlig udfordring,
men det har også trænet ham i at argumentere for sine holdninger i øjenhøjde.
– Som frivillig er det en givende oplevelse at møde vælgerne på den måde.
Det skubber til dine grænser, netop fordi
du skal ud og stå på mål for dine værdier.

DSU har

Syddjurs skal være mere attraktiv for unge, så vi skal
have bedre offentlig transport,
flere ungdomsboliger og et nyt
ungdomshus.
NIELS GYLDENLUND
MIKKELSEN
SYDDJURS (5)

8 regionsrådskandidater
68 byrådskandidater
kandidater i 46 kommuner
kandidater i 3 regioner.
DSU’s drømme og mål:
1 borgmesterpost
50 kandidater opnår valg
 lere mandater end Liberal Alliance
F
– som ved det seneste valg.
DSU’s yngste kandidat fylder 18 år lige
før valget. DSU’s ældste kandidat er
30 år.

Men når du så først er trådt over den
grænse, så bliver det også nemmere at
gøre det igen, ikke kun til møderne, men
også socialt eller på arbejdet, siger han.
Joy Mogensen nikker anerkendende.
– Grænserne mellem privatperson
og politik har godt af at blive brudt lidt
ned. Hvis vi ikke har frivilligheden og det
personlige engagement, så fungerer vores
demokrati ikke. Demokrati er ikke kun
et spørgsmål om, at man skal gå ned og
stemme. Det er også et spørgsmål om, at
man frivilligt tager sine værdier med ud i
livet. Det kan man gøre som spejder, som
fodboldtræner – eller som socialdemokrat,
siger hun.

Vi skal have et center for
lighed i sundhed, og alle
speciallæger skal uddannes
i at kommunikere med udsatte grupper.
ANDREAS HOFF
REGION HOVEDSTADEN
(10)
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VI MÅ MINDSKE ULIGHEDEN
I SUNDHEDEN

Vores sygehuse må ikke få karakter af pølsefabrikker, og vi må ikke svigte yderområderne. Det fastslår to regionsrådskandidater, der har sundhed som mærkesag.
AF NIELS NØRGAARD

MIN MÆRKESAG

Vi skal fortsætte med at bygge
flere cykelstier, så børnene kan
cykle i skole.

OLE SKRALD RASMUSSEN
BYRÅDSMEDLEM
GLADSAXE
(NR. 9 PÅ LISTEN)
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Jeg vil kæmpe for den nære
sundhed på Sydfyn. At de funktioner, der er på Svendborg
Sygehus, ikke forsvinder andre
steder hen.
LASSE HOLM GRØNNING
REGION SYDDANMARK (8)

Esbjergs folkeskole skal igen i
toppen. Vi skal have loft over
elevtallet i klasserne, reducere
undervisningstiden og give lærerne mere forberedelsestid.
HANS ERIK MØLLER
BYRÅDSMEDLEM
ESBJERG (7)

N

ogle borgere lever markant dårligere
end andre og dør for tidligt, fordi der
stadig er alt for stor ulighed i sundheden
i Danmark. Vi må skabe et sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i det enkelte
menneskes behov.
– Det fastslår Socialdemokratiets
spidskandidat i Region Midtjylland, Anders
Kühnau. Han satser på at få så mange
stemmer ved regionsrådsvalget i november, at han kan sætte sig i formandsstolen
i det midtjyske. Den stol bliver ledig, efter
at den mangeårige stemmesluger Bent
Hansen har sagt stop for at give plads til
næste generation af socialdemokratiske
sundhedspolitikere.
Vinder Anders Kühnau, vil der komme
øget fokus på de svageste borgere. De
mere ressourcestærke skal i højere
grad selv håndtere deres egne kroniske
sygdomme som eksempelvis rygerlunger,
sukkersyge og lignende.
STORE FORSKELLE
Ambitionen er at mindske uligheden i
sundhed, betoner Anders Kühnau. Der
er alt for stor forskel på, hvor længe vi
danskere lever. Det afhænger af uddannelse og job, eller om vi er psykisk robuste
eller sårbare. I dag lever en ufaglært eller
kortuddannet lønmodtager ofte færre
år som pensionist sammenlignet med
akademikeren eller ingeniøren.
– Der er en del ressourcestærke borgere
med kroniske sygdomme, som ikke alle
sammen behøver at komme så ofte på sygehusenes ambulatorier. Har de patienter
fortsat behov for at komme på sygehuset,
skal de selvfølgelig gøre det. Men kan de
ressourcestærke klare det meste selv sammen med familie, netværk og deres praktiserende læge, skal de komme lidt mindre
på sygehuset, siger Anders Kühnau.

Vi skal begrænse udlicitering og
sikre, at de firmaer, der arbejder
for kommunen, har godkendte
overenskomster.
JESPER SKINHØJ SUND
LEMVIG (?)

Anders Kühnau, spidskandidat i Region
Midtjylland: – Vi skal
have mere tid til omsorg.

Jens Gredal, læge og
kandidat i Region
Sjælland: – Stort problem, at vi mangler
praktiserende læger.

I Region Midtjylland har man allerede
gjort sig erfaringer med at behandle
epilepsipatienter forskelligt, alt efter hvilke
behov de har. De mest behandlingskrævende kommer stadig i ambulatoriet, mens
de stærke patienter kommer der mindre.
– Vi har reduceret antallet af besøg på
epilepsiambulatoriet med 50 procent. Det
er positivt både for de stærke og svage
patienter, fastslår Anders Kühnau.
FAMILIELÆGEN ER FORTID
I Præstø sidder Jens Gredal. Den 63-årige
praktiserende læge har 35 års erfaring fra
det danske sundhedssystem, heraf 26 år
som praktiserende læge. Han satser på
at blive valgt ind i Region Sjælland. Også
han er bekymret for den store ulighed i
sundheden. Den rammer især borgere i
yderområder, hvor der er mangel på læger. Det gælder blandt andet på Sydsjælland og Lolland.
– Jeg er vokset op med, at alle havde deres egen læge. En familielæge, som kendte
ham eller hende. Den vare kan vi ikke
længere levere på grund af lægemangel.
Det er jeg ked af, siger Jens Gredal.

Forebyggelse ift. børn og unge.
Bruger vi flere midler på at
bygge stærke børn, bruger vi
færre på at reparere dem, som
bliver ødelagt.
LYKKE JENSEN
BYRÅDSMEDLEM,
BORNHOLM (14)

Som praktiserende læge kan han et
langt stykke af vejen godt følge Anders
Kühnaus forslag om, at en del af de ressourcestærke kroniske syge ikke behøver
at komme så meget på sygehusene.
– Der vil stadig være behov for ambulatorier på sygehusene, men vi kan sagtens
kontrollere en del af patienterne ude hos
de praktiserende læger. Der er kun et
stort problem. Vi mangler praktiserende
læger mange steder i landet. Skulle vi tage
os af alle de kronisk syge, vil det kræve
1.500 flere praktiserende læger i Danmark, siger Jens Gredal.
Lægeveteranen beretter, at han selv
kæmper med næb og kløer for at undgå at
indlægge sine patienter på sygehusene.
– Ideen med, at flere patienter kan klare
mere selv i samarbejde med os, er god.
Alt, hvad vi kan klare ude hos os, er godt,
bare vi er mange nok, siger Jens Gredal.
LAD METTE FÅ SIN VILJE
Anders Kühnau går ind i den afgørende
del af valgkampen med en bevidsthed
om, at vores sundhedsvæsen har store
problemer. Derfor er han glad for, at
partiformand Mette Frederiksen vil lette
trykket på de hårdt pressede sygehuse.
Det nuværende krav om, at sygehusene
hvert år skal øge produktiviteten med to
procent, forsvinder, hvis Mette Frederiksen får sin vilje.
– Vi har et sundhedsvæsen, som er
enormt presset på mange områder. Der
er blevet mindre tid til omsorg for vores
patienter. Med mange flere ældre i fremtiden er det altså nødvendigt, at der bliver
mere tid til nærvær. Vi må ikke komme
derhen, hvor vores sygehuse får karakter
af pølsefabrikker. Der skal være mere tid
til at tage de individuelle hensyn, mener
Anders Kühnau.

Jeg kæmper for børnene, der
har behov for professionel omsorg i daginstitutioner og skoler. Den tidlige forebyggende
indsats er vigtig.
MARIA NEGRIJN TRANBERG
KØBENHAVN (13)
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DEN NEMME,
DEN SPÆNDENDE
OG DEN
RET UMULIGE
I Rødovre vælger de altid en socialdemokrat som
borgmester. I Svendborg skifter de side hver gang.
Og i Varde ender det altid med en Venstre-model.
Vi måler den socialdemokratiske valgpuls i tre
kommuner med vidt forskellige forudsætninger.
AF MORTEN BRUUN · FOTO: THOMAS SJØRUP OG PRIVAT

I

Rødovre sidder Erik Nielsen rimeligt
solidt i sadlen. I svingkommunen
Svendborg skal Bo Hansen virkelig slås for
at blive den næste førstemand. Og i Varde
skal der mirakler til, hvis Søren Laulund
efter nytår kan skifte sit politiskilt ud med
borgmesterkæden.
Sådan er vilkårene så ulige for de socialdemokratiske spidskandidater. Nogle
kommuner virker på forhånd nemme,

nogle er spændende, og nogle synes ret
umulige.
Men uanset udgangspunktet har spidskandidaterne og deres partifæller samme
tilgang til valgkampen. Det bliver fuld
socialdemokratisk skrue i de tre kommuner, der er så forskellige, som det næsten
er muligt:
Rødovre vælger altid en socialdemokratisk borgmester. Svendborg skifter farve

Erik Nielsen, Danmarks
mest populære borgmester, hitter også blandt de
Efter
år som borgmester i Rødovre er Erik Nielsen
unge 24
i Rødovre.
endnu ikke mæt. Han tager gerne fire år mere.

ved hvert valg. Og i Varde har Venstre siddet med
magten uafbrudt siden kommunesammenlægningen i 1966.
EN POPULÆR MAND
I Rødovre tager Erik Nielsen imidlertid ikke noget
for givet:

MIN MÆRKESAG

Vi skal skabe de bedste rammer for, at de, der kan, kommer
i beskæftigelse. Det bidrager til
livskvalitet og et meningsfyldt
liv.
MUSA KEKEC
BYRÅDSMEDLEM
BALLERUP
(NR. 10 PÅ LISTEN)
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Vores unge på Lolland skal
have samme muligheder for
uddannelse som unge i resten
af landet.
LEIF UTERMÖHL
LOLLAND (13)

Det er vigtigt at sætte tidligt ind,
så børn klarer sig bedst muligt.
Derfor skal vi have flere sundhedsplejersker og tvunget optag
i institutioner.
CAMILLA FABRICIUS
BYRÅDSMEDLEM
AARHUS (2)

– Partiforeningen er ikke sikker på,
om folk i Rødovre kender mig. Derfor
bliver der omdelt en folder, hvor jeg bliver
præsenteret. Og så kommer jeg til at
være meget mere til stede end for fire år
siden, hvor jeg stadig var KL-formand og
havde nok at se til. Hele vores hold skal på
gaden og fortælle om de værdier, vi bygger Rødovre på. Og det er sammenhold og
fællesskab, siger Erik Nielsen.
INVESTERER I FREMTIDEN
Hans popularitet var dog ret synlig, da
han i september deltog i Islev Skoles
100-års jubilæum. Her blev han genkendt
af både forældre og lærere – og børnene
overfaldt ham og hans borgmesterkæde
med highfives og selfie-ønsker.
Og i sin hyldesttale til skolen gav han en
del af opskriften på det velfærdssamfund,
vi har bygget op – og som han går til valg
på at bevare:
– I 1917 brugte Rødovre 35 kroner om
året på en elev. Nu bruger vi 69.000 kroner. Det lyder voldsomt, men I er ikke dyre.
Vi vil gerne bruge de penge. En investering
i jer er den bedst mulige investering i
fremtiden, sagde Erik Nielsen til eleverne.
Det betyder blandt andet, at eleverne
i 6.-9.-klasserne – som de første i landet
– fra næste skoleår får to ugentlige lektioner i computational thinking, og der bliver
etableret et teknologisk laboratorium
med robotter, droner og 3-d-printere, som
andre også har adgang til.
– Det dummeste, jeg kan gøre, er
at læne mig tilbage i blind tillid til, at
pianoet bare spiller videre. Arrogance
bliver straffet med det samme af vælgerne, siger manden, der har siddet
for den kommunale bordende i 24 år
og i juni blev kåret til Danmarks mest

Sundheden skal ud i de nære
områder, så vi skal styrke de
lokale sundhedshuse.

ANNA KIRSTEN OLESEN
BYRÅDSMEDLEM
AALBORG (3)

populære borgmester i en Voxmeterundersøgelse.
Den afslørede, at 75 procent af alle borgerne i kommunen er tilfredse med Erik
Nielsen – men heller ikke den omstændighed får borgmesteren og hans bagland til
at tage let på valgkampen.

Kulturen skal ud i lokalsamfundet. Bl.a. skal Tisvildeleje have
et kulturhus. I Gribskov må vi
tiltrække folk på det liv og de
aktiviteter, vi har.
METTE TOLSTRUP
BYRÅDSMEDLEM
GRIBSKOV (8)

SATSER PÅ EGNE AKTIER
Mens Erik Nielsen ikke tør stole blindt på
statistikken, håber Bo Hansen, at den holder i Svendborg. Siden kommunalreformen for ti år siden er det ikke lykkedes en
siddende borgmester at blive genvalgt, og

Mit hjerte brænder for de
ældre. Vi skal kunne tilbyde
plejeboliger og seniorkollektiver til den voksende gruppe
af ældre i Egedal.
LONE TOFTGÅRD
GREGERSEN
EGEDAL (7)

SOCIALDEMOKRATEN OKTOBER 2017 23

NOVEM

BER

21
20 17

KOMMUNAL- OG
REGIONSRÅDSVALG

I svingkommunen
Svendborg holder Bo
Hansen balancen.
Støttet af statistikken og partiets nye
velfærdsaktie har
han kurs mod borgmesterposten.

MIN MÆRKESAG

Vi skal afskaffe unødigt bureaukrati, så tiden kan bruges
til kerneopgaven.

JANE GRØN
BYRÅDSMEDLEM
MARIAGERFJORD
(NR. 10 PÅ LISTEN)
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På Fanø har vi haft succes med
at tiltrække børnefamilier, bl.a.
ved at halvere betaling for vuggestuer. Det fortsætter vi med.
JOHAN BRINK JENSEN
BYRÅDSMEDLEM
FANØ (SPIDSKANDIDAT)

Foreningslivet skal styrkes. Et
stærkt foreningsliv kan hjælpe
f.eks. unge indvandrere og
ensomme ældre.
HENRIK CHRISTENSEN
IKAST-BRANDE (12)

derfor ser det skidt ud for den nuværende
førstemand, der er fra Venstre. Og hvis
han vælter, står UU-vejleder Bo Hansen
på spring til at tage over.
Han har stået i spidsen for partiet
siden valget i 2013, hvor partifællen Curt
Sørensen mistede borgmesterposten – og
Socialdemokratiet efter en overraskende
konstitueringsaftale endte med at være
helt uden indflydelse. Det holdt dog kun
to år. Med Bo Hansen som arkitekt er det

I Varde får de undertippede Frederik Bak og
Søren Laulund hjælp af Anker – den nye lokalt
bryggede arbejderøl. Sammen med resten af
»De Røde Synger« håber de på seks-otte mandater.

nu lykkedes at indgå et budgetforlig uden
om Venstre:
– Jeg ønsker det brede samarbejde og
håber at drage nytte af de relationer, jeg
har opbygget til de andre partier, siger Bo
Hansen.
Som spidskandidat i en svingkommune
ved han, at valgkampen bliver intens og
spændende. Han har stor opbakning fra
en meget aktiv partiforening, og derudover har han taget tre måneders orlov
fra sit arbejde. Og Bo Hansen håber – i
bogstavelig forstand – at det er en god
investering:
– Socialdemokratiet i Svendborg er
gået på børsen og har solgt velfærdsaktier. Overskuddet går til vores valgkamp,
og jeg har selvfølgelig sikret mig selv en
håndfuld, siger Bo Hansen.
ANKER HJÆLPER VARDE
I Varde sidder Venstre på 15 af byrådets
25 pladser. Og derfor er det ikke nok at
sælge aktier, hvis Socialdemokratiet –
som har fire medlemmer – skal udfordre
overmagten. Der skal stærkere midler
til – som for eksempel den arbejderøl,
som det lokale mikrobryggeri Jacobi Craft
Brew lancerede 1. maj i år.
Den er opkaldt efter Anker Jørgensen,
og derfor blev der selvfølgelig serveret og
skålet i Anker, da den 23-årige tjenerelev
Frederik Bak i august stod bag et tværpolitisk debatmøde på torvet midt i byen.
Han stiller selv op til byrådet for første
gang – han er nummer tre på Socialdemokratiets liste – men han har allerede manifesteret sig som en lokal ildsjæl. Således
er det ham, der har stiftet foreningen »Fra
alle os til alle jer«, der sidste år holdt juleaften for ensomme, trængte og udsatte
vestjyder. Der kom 120 mennesker.

Bedre normeringer i daginstitutionerne, hvor vi p.t. ligger
lavt ift. resten af Nordjylland.

METTE KJÆRULFF
THISTED (7)

Vi skal have mere tryghed i
Silkeborg. Kommunen skal
etablere overvågning i indre
by, hvor der er en del slagsmål
om natten.
LARS FAARUP
BYRÅDSMEDLEM
SILKEBORG (5)

– Jeg kan egentlig bare godt lide at gøre
noget for andre mennesker. Og så er der
ikke noget federe end at stille op dér, hvor
det er sværest, siger Frederik Bak.
UENIGHED SKAL STILLES TIL SKUE
Han forventer, at partiet fordobler sit
mandattal til otte. Så optimistisk er
lokalformand Frede S. Jensen og den nye
spidskandidat Søren Laulund ikke. Mens
formanden drømmer om seks mandater,
er spidskandidaten – »Panserbassen med
det røde hjerte«, som den politiuddannede politiker kalder sig – mere end tilfreds,
hvis det lykkes at få syv socialdemokrater
i det nye byråd.
– Det vil være fantastisk. Men jeg
tror på, det kan lykkes. Det er, som om
borgerne har opdaget, at den voldsomme
fokus på økonomien har skadet vores
serviceniveau. Det sociale ansvar og
den nære velfærd bliver centralt i vores
valgkamp, siger Søren Laulund og fremhæver, at partiet i år stiller med en rigtig
stærk liste.
En liste, der i hvert fald udmærker sig
ved, at alle kan synge. Partiforeningen i
Varde svømmer nemlig ikke i penge og
har derfor dannet sangforeningen »De
Røde Synger«. Den kan – i modsætning
til et parti – låne gratis lokaler på biblioteket. Og dér mødes sangforeningen en
gang om måneden. Og det sker da, at man
diskuterer politik efter at have sunget en
sang eller to.
Er det overhovedet umagen værd,
Laulund, at være socialdemokrat i en
kommune som Varde?
– Ja, for dælen. Der er en reel uenighed,
og den skal stilles til skue. Og selv om det
forekommer svært, opnår vi altså også
resultater her.

Det nemmeste ville være at sige
vækst og kerneværdierne. Men
som borgmester handler min
mærkesag om at lytte, samle og
få alle med.
BIRGIT S. HANSEN
BORGMESTER,
FREDERIKSHAVN
(SPIDSKANDIDAT)
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FAMILIERÅDET

I Rudersdal er mor og søn – Mette og Daniel Poulsen – nummer to og tre på S-listen.
AF MORTEN BRUUN · FOTO: THOMAS SJØRUP

M

ed sine 18 år er Daniel Poulsen fra Nærum
egentlig gammel nok til at klare sig selv.
Men når han nu stiler mod en plads i kommunalbestyrelsen i Rudersdal – han er nummer tre på
Socialdemokratiets liste i den nordsjællandske
kommune – håber han alligevel, at hans mor vil
følge ham helt ind i byrådssalen.
Og det er der faktisk en realistisk mulighed
for. Daniels mor, Mette Poulsen, 44, stiller nemlig
også op til valget. Hun er nummer to på listen,
og da Socialdemokratiet i dag har tre mandater
i Rudersdal, handler det bare om status quo og
personlige stemmer.
– Det kunne i hvert fald være sjovt, hvis der er
plads til os begge i den nye kommunalbestyrelse,
siger de to medlemmer af det politiske Poulsendynasti.
BLEER OG BOLIGER
Mette og hendes mand Jakob mødtes i DSU for
23 år siden. Daniel har været DSU’er i tre år. Og
12-årige Maria – der allerede har været med mor
og mormor til partiets kvindekonference – har for
længst meddelt, at hun også vil den vej. Tilbage
er der kun lillebror Jesper på ti år, der endnu ikke
er sprunget ud som socialdemokrat.
– Politik og samfundsforhold fylder meget hjemme hos os. Daniels kæreste og venner fortæller os
tit, at de ikke kender andre hjem, hvor samfundsforhold fylder så meget, fortæller Mette Poulsen.
Hun har tidligere været »fyld« på listen, men
denne gang satser hun på at blive valgt for at
kæmpe for børnefamilier, biblioteker og bedre
busforbindelser i kommunen.

Daniel Poulsen
har fået Socialdemokratiet ind med
modermælken.
Nu håber han,
at han også
følger sin mor i
kommunalbestyrelsen.

– Rudersdal er en velhaverkommune og
er mildest talt ikke en socialdemokratisk
højborg. Men da vores nye spidskandidat, Kristine Thrane, holdt et brag af en
nytårstale, fik jeg lyst til at komme med
på holdet og give den en skalle. Hun brokkede sig for eksempel over, at forældre
nu skal have bleer med til deres vuggestuebørn – og det kan da heller ikke være
rigtigt, at det er nødvendigt, når folk giver
3.500 kroner for en vuggestueplads, siger
Mette Poulsen.
Daniel Poulsen har miljøet og billige
ungdomsboliger som mærkesag. I det
hele taget er det ungdommen, han vil
kæmpe for. Han oplever nemlig, at de
18-25-årige – og dem er der cirka 4.000

af i kommunen – stort set ikke eksisterer
i byrådets verden. Derfor kan hans kamp
blive ensom, men det er han vant til.
– Jeg meldte mig ind i DSU, da jeg stadig gik i folkeskolen. Jeg var den eneste
socialdemokrat og udgjorde sammen med
en enkelt radikal skolens røde front, fortæller Daniel – som nu går i 3.g og bliver
student til sommer.
Både mor og søn er sikre på, at de
stemmer på sig selv 21. november. Men
hvad med Jakob? Mettes mand og Daniels
far. Hvem stemmer han på?
– Ha ha, det er et godt spørgsmål. Det
ved jeg ikke, siger hustruen.
– Jeg ved kun, at han stemmer på en
socialdemokrat, griner sønnen.

HELD OG LYKKE 21. NOVEMBER
26 SOCIALDEMOKRATEN OKTOBER 2017

NYT FRA EU

S&D

Gruppen for Det Progressive Forbund af

Socialdemokrater
i Europa-Parlamentet

SØLVPAPIRHAT ELLER
SIKKERHEDSSELE
Teknologien giver masser af muligheder, men skaber også sikkerhedsproblemer. EU er derfor på vej med flere regler om databeskyttelse.
AF CHRISTEL SCHALDEMOSE,
MEDLEM AF EUROPAPARLAMENTET (S)

For et års tid siden blev Facebooks grundlægger, Mark Zuckerberg, fotograferet.
Billedet gik verden rundt. Ikke på grund
af hans udseende, men på grund af baggrunden.
Det lyder måske som et clickbait i BT,
men det var baggrunden, der skabte debat: Folk hæftede sig ved, at Zuckerberg
havde sat tape på kameraet og mikrofonen på sin pc.
Jeg tænkte, at han nok var tilpas interessant til, at folk ville forsøge at hacke
sig adgang til hans pc. Men siden har
jeg opdaget, at det ikke kun drejer sig
om Facebooks ejer, men at det er noget,
mange gør.
Og desværre med god grund: Formanden for det norske forbrugerråd har
fortalt mig, at hun havde et smart-tv i sit
soveværelse – lige indtil den dag, hvor et
billede af hende og manden tonede frem

på tv’et. Så flyttede hun det ind i stuen,
hvor det i øvrigt skete igen. Og så kom der
tape på.
På en studietur til USA for nylig talte
jeg med folk, der arbejder med cybersik-

Samtidig er jeg
også skræmt
over, at jeg har vænnet
mig til risikoen for
terror
kerhed i den amerikanske centraladministration. Her var billedet det samme:
Mulighederne med den datadrevne
økonomi og med online sociale netværk
er uendelige.
Men det er farerne også. Usikre wifinetværk, sikkerhedshuller i softwaren
på vores pc og let at gætte-password er
bare nogle af bekymringerne. Så meget,

at flere af de folk, der står for cybersikkerheden i USA, ikke kunne drømme om
at tilgå deres bank via telefonen.
Jeg skriver ikke dette for at skræmme,
men for at fortælle, at der forestår et
kæmpe arbejde med at udvikle en sikker
internetkultur og internetregulering, hvor
vi kan have glæde af mulighederne for
at kunne betjene os selv i banken og i
kommunen, søge information og i øvrigt
shoppe og holde kontakterne med vennerne. Men også forstå, at der er nogle,
der ønsker at spænde ben for os ved at
begå tyveri af vores penge, identitet og i
øvrigt ønsker at følge vores privatliv tættere, end vi ønsker.
Den problemstilling bliver kun større i
årene, der kommer, når snart alt, vi har i
hjemmet, vil være koblet til internettet.
Men det er også et sikkerhedsspørgsmål
for vores samfund. Hackere, der ønsker
at genere, eller onlinetyve, der ønsker
at stjæle penge, er en trussel, som skal
håndteres fremover.
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EUROPA

VEJEN UD AF DEN
EUROPÆISKE S-KRISE

Socialdemokratiet i Danmark og i Portugal skal inspirere os til nye visioner.
AF JEPPE KOFOD, MEDLEM
AF EUROPA-PARLAMENTET
(S, GRUPPEFORMAND)

For ikke så mange år siden var det europæiske landkort farvet knaldrødt. Der sad
socialdemokrater for bordenden i blandt
andet Storbritannien, Frankrig, Tyskland,
Danmark, Sverige og Finland. Og i EuropaParlamentet var den socialdemokratiske
gruppe størst fra 1994 til 1999.
Sådan forholder det sig mildest talt ikke
længere. Nu kan kun Sverige bryste sig af en
rød regering. I Frankrig og Holland er socialdemokratiet reduceret til fem-seks procent,
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for tredje periode i træk har Kommissionen
borgerlig ledelse, og i Parlamentet har et
rødt flertal lange udsigter.
VISIONER OG BEGEJSTRING
Indrømmet. Det er trist læsning. Men det er
også nødvendig læsning. For det tvinger os til
at spørge os selv: Hvad kan vi lære af det, og
hvordan kan vi sætte en ny klar og leveringsdygtig kurs for socialdemokratiet i Europa?
For mig at se kan – og skal – en stor del af
opgaven løftes i Europa-Parlamentet.
Europa trænger til socialdemokrater, der
kan favne både drøm og dagligdag. Uden
visionerne forsvinder begejstringen. Uden
de praktiske løsninger og svar forsvinder
tiltroen.

Derfor skal vi europæiske socialdemokrater formå både at løse hverdagens praktiske
problemer og give et solidt og sammenhængende svar på, hvordan fremtidens verden,
Europa og Danmark skal se ud.
To steder i Europa kan i særlig grad
tjene til inspiration for den europæiske
socialdemokratisme: Portugal og Danmark.
I Portugal har den socialdemokratiske
regering på én og samme tid formået at
hæve mindstelønnen, barbere af på den
voldsomme udlandsgæld og fastholde en
reformkurs, der kan sikre landets økonomi i de kommende år. Jeg ved ikke med
dig, men for mig lyder det helt som Nyrup
og Lykketoft i 90’erne. Mere af dét, tak!

I Danmark har Socialdemokratiet
udstukket en klar kurs i udlændinge- og
integrationsdebatten – og har altså taget
fat om det emne, som ligger befolkningen allermest på sinde. Og det er sket
med konkrete forslag, samtidig med at
man holder fast på, at der må være en
hverdag med velfærd – for alle.

Europa trænger til
socialdemokrater,
der kan favne både drøm
og dagligdag
Den tilgang til det politiske arbejde –
med konkrete og mærkbare forbedringer
i hverdagen koblet med klare visioner for
fremtiden – skal og vil vi lade os inspirere
af i EU.
RENET I MANGFOLDIGHED
Og det arbejde er jeg som vicepræsident
for de 189 europæiske socialdemokrater i
Europa-Parlamentet i fuld gang med.
Den samlede socialdemokratiske
gruppe i Europa-Parlamentet har for
længst forkastet kommissionsformand
Junckers drømme om et Europa, der bare
gør mere af det hele.
Vi har vores egen vision for fremtidens
EU-samarbejde: et samarbejde, der gør
mere for at værne arbejdstagerne og
bekæmpe skatteunddragelse og det evindelige ræs mod bunden, som udgør en
trussel for alle Europas velfærdssamfund.
EU skal ikke være en social union, men
en union af stærke velfærdsstater, hvor
drømme og dagligdag stemmer overens.
Forenet i mangfoldighed med plads til nationale modeller og forskelle. Det er vores
vision. Ikke Junckers.
Jeppe Kofod er også vicepræsident
for Parlamentets socialdemokratiske
gruppe, S&D.

LYS FORUDE FOR
LASTBILCHAUFFØRERNE
AF OLE CHRISTENSEN,
MEDLEM AF EUROPAPARLAMENTET (S)

Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg
længe har kæmpet en politisk kamp i Europa-Parlamentet for at sikre bedre regler for
arbejdstagere i Europa. Social dumping er
uacceptabelt, og det er ligegyldigt, om det
foregår i et fly, i byggebranchen eller på
landevejene. Det har jeg brugt enhver given
lejlighed til at pege på, og bedre sent end
aldrig kommer der nu forslag fra Kommissionen med bedre regler for vejtransport.
For eksempel er det med de nuværende
cabotageregler desværre for let for de
brodne kar, der findes i vognmandsbranchen, at udnytte lastbilchauffører i Europa,
når de kører i et andet EU-land end deres
hjemland.
Det forholder sig sådan, at lastbilchauffører lige nu må køre tre ture internt i
Danmark, før de skal køre tilbage til deres
hjemland. Reglerne håndhæves bare ikke,
og derfor kan man se udenlandske chauffører, der systematisk kører gods rundt i
Danmark til deres hjemlands løn. En løn,
der oftest er markant lavere end den, de
danske lastbilchauffører får.
En del af fidusen er, at man opretter
såkaldte postkasseselskaber i udlandet.
Man registrerer sin transportvirksomhed i
et lavtlønsland uden at have fast beskæftigelsesaktivitet i landet. På den måde kan
man ansætte chauffører til en lavere løn.
Kært barn har mange navne, men vi kender
det bedst som social dumping.
EN AMBITIØS VEJPAKKE
Kommissionens nye udspil, Vejpakken,
består af en lang række forslag, der tilsammen skal sikre ordentlige arbejdsvilkår i
den hårdt prøvede sektor. Pakken skal være
med til at sikre bedre rettigheder og lige

arbejdsvilkår for lastbilchauffører, når de
kører rundt i Europa. Det er et vigtigt skridt
mod et mere solidarisk Europa, som vi
socialdemokrater kæmper for.
Med Vejpakken vil Kommissionen blandt
andet ændre reglerne for cabotagekørsel og
postkasseselskaber.
Det vil betyde, at chaufførerne nu kan
køre cabotagekørsel i fem dage internt i
Danmark, før de skal vende hjem til deres
hjemland. Til gengæld skal det bare ske på
danske lønninger.

Kært barn har
mange navne,
men vi kender det bedst
som social dumping
Samtidig vil Kommissionen skærpe reglerne for oprettelsen af postkasseselskaber
ved at styrke vejkontrollen og indføre krav,
som skal bevise, at en virksomhed ikke
bare kan bestå af en postkasse.
Også reglerne for den internationale
vejtransport står til en opstramning, så
chauffører ikke kan køre i pendulfart
mellem de nordiske lande på meget lave
lønninger. Den sociale dumping, som i dag
finder sted, giver både kummerlige forhold
for chaufførerne og en helt urimelig og
unfair konkurrence i forhold til de mange
ordentlige danske vognmænd, som betaler
og behandler deres medarbejdere godt.
Jeg tror, at vi med den ambitiøse vejpakke har en form for momentum, som vil
styrke det fortsatte arbejde i Parlamentet.
For kampen mod social dumping er ikke
slut. Jeg vil i hvert fald gøre mit for at sikre
ordentlige arbejdsvilkår på de danske
landeveje og en fair konkurrence i transportbranchen.
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LIV(ET) I BEVÆGELSEN

MERE
DEBAT END
DUARDER
Rejsescenen er et omrejsende teater, som vil
engagere publikum ved at kombinere folkeoplysning, forskning og kunst – også om livets
tunge sider. Socialdemokraten tog til Greve for
at se teater om demens.
AF PETER ANDERSEN · FOTO: BJARKE MACCARTHY

– Var det ikke … enkefru Arnesen?
En medarbejder fra Portalen i Greve
er ved at gøre klar på kulturhusets lille
kabaretscene, og jo, det var Sonja Oppenhagen, som sammen med Rikke Wölck
passerede ham.
De to er Rejsescenens udsendte denne
tirsdag i september og skal en times tid
senere spille sig gennem forestillingen
»Glemmer jeg«, som handler om demens.
120 stole er stillet op omkring caféborde i den mørke sal, men det er ikke
altid, Rejsescenens folk bliver mødt med
så fine forhold.
– I aftes var vi på en skole i Dragør,
hvor vi selv måtte vaske gulvet rent inden
forestillingen. Vi kommer ud til nogle
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kroge i landet, hvor der aldrig har været
teater før, og derfor er det vigtigt, at vi
altid benytter professionelle skuespillere
og forfattere. Kvaliteten skal være i top,
ellers kommer folk ikke igen, forklarer
Kirsten Juul Andersen.
Hun er psykolog, ansat af Rejsescenen
på deltidsbasis, og det er gerne hende,
der præsenterer forestillingerne og står
for den efterfølgende debat. For det er en
anden af Rejsescenens grundregler: Der er
altid tid til en snak – og kaffe – bagefter.
Skuespillet får aldrig lov til at stå alene.
– Vi kan sætte fokus på emner, som
ellers er ret svære at sælge. Vi har haft en
forestilling om partnervold, og i øjeblikket har vi én om atypiske ansættelser og

vikararbejde, som for mig at se er den
største udfordring for danske lønmodtagere i meget lang tid, men vi diskuterer
det alt for lidt. Det er skræmmende, hvor
lidt vi forholder os til de voldsomme ting,
der sker i øjeblikket, siger Kirsten Juul
Andersen.
TEATER, DER RAMMER
Denne tirsdag eftermiddag er det AOF’s
lokalafdeling i Greve, der har hyret
Rejsescenen, og der er fyldt op omkring
bordene, da Sonja Oppenhagen og Rikke
Wölck går på. I løbet af en halv time spiller de sig igennem en håndfuld scener,
hvor de på skift har roller som dement og
pårørende, og de slutter med at synge en
let omskrevet version af John Mogensens
»Så længe jeg lever«.
Forestillingen behøver ikke at vare
længere for at udføre sin mission. De fleste blandt publikum er enten pårørende
eller lider selv af en demensrelateret
sygdom, og da snakken går i gang, bliver
det hurtigt klart, at de to skuespillere har
ramt rigtigt.
Den første, der tager ordet, er en
kvinde, som kæmper med tårerne, mens
hun fortæller, hvor meget hun kunne
genkende fra sit eget forhold til en dement mor.

Rejsescenen har
et dusin skuespillere
tilknyttet. To af dem – Sonja
Oppenhagen og Rikke Wölck –
var på scenen i Greve sammen
med Kirsten Juul Andersen,
der binder forestillingerne
sammen med
debatten.

AOF i Greve har allieret sig med to
demenskoordinatorer fra Greve Kommune
og repræsentanter for Alzheimerforeningen, som er med til at svare på spørgsmål.
Og dem er der mange af: om uddannelse
til pårørende, om muligheden for at blive

OM REJSESCENEN
 ejsescenen blev grundlagt i 1995,
R
blandt andet på initiativ af Socialdemokratiets nuværende næstformand og kulturordfører, Mogens
Jensen, som dengang var konsulent
i LO.
 rem til 2011 hed lederen af RejseF
scenen Erik Juul Andersen – han er
gift med Kirsten og fungerer fortsat
som pianist til forestillingerne.
 idligere fik Rejsescenen direkte tilT
skud fra LO og AOF Danmark, men i
dag er der ikke økonomi til at sætte
forestillinger i værk uden midler
udefra. For eksempel blev »Glemmer jeg« skabt med hjælp fra FOA’s
seniorer.
 ejsescenen kan kontaktes på teleR
fon 25 38 06 09 eller ved at sende en
mail til kirsten@rejsescenen.dk.

besøgsven, og om hvordan man i det hele
taget møder et menneske med demens.
Undervejs kommer Rikke Wölck tilbage
på scenen og svarer på spørgsmål. Ikke
som sig selv, men som en af de roller, hun
lige har spillet: en datter, der netop ikke
er i stand til at trænge ind til sin demensramte mor, fordi hun er for utålmodig.
BEDRE END ET FOREDRAG
Rikke Wölck er veteran i Rejsescenen,
og hun har selv været med til at skrive
»Glemmer jeg« og flere andre forestillinger.
– Jeg har været med i mange år, og det
giver rigtig megen mening, fordi det er så
målrettet. Med en almindelig teaterforestilling rammer man måske kun nogle få
i salen – her rammer vi alle, uanset om vi
spiller for 20 mennesker eller flere hundrede. Teater åbner for følelserne, og den
dialog, vi får, bliver så ægte, siger hun.
Den beskrivelse kan Gitte Bünger
bifalde. Hun har overværet forestillingen
som pårørende og som aktiv i foreningen
Hjernesagen.
– Det er en rigtig god måde at få en
dialog på, især som pårørende. Det åbner
for følelserne på en helt anden måde,
end når der står én og holder et foredrag,
siger hun.

Ifølge Kirsten Juul Andersen er det overordnede mål at engagere mennesker ved
at kombinere folkeoplysning, forskning og
kunst. Rejsescenen har ofte samarbejdet
med forskere for at sikre, at der er belæg
for det, der sker på scenen. Og forskerne
kan samtidig bruge forestillingerne til at
brede deres resultater ud.
– At involvere, engagere og se tingene i
et større perspektiv er noget af det allervigtigste, hvis vi skal bevare troen på demokratiet og vores mulighed for at spille
med i det liv, vi lever. Vi rammer både
hovedet og følelserne, og det giver altså
nogle andre debatter end dem, Clement
Kjersgaard og de andre laver i fjernsynet,
siger hun.

LIV(ET) I BEVÆGELSEN
Rejsescenen er bare en af de aktiviteter, der
bobler i farvandet omkring Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen. Arbejdermuseet,
Netavisen Pio, Kooperationen, DUI og AOF er
nogle af de andre aktiviteter, tilbud og organisationer, hvor Socialdemokraten for tiden
banker på for at høre, hvordan det går.
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KURSUSKLAR

– Nu giver vi den gas, siger Tony. B. Rasmussen
efter kurset i Korsør. Her er han i midten
– omgivet af en bestyrelse fuld af nye vitaminer og underviser
Debbie Sørensen.

KURSUSPOLITIK ER

VENDT PÅ HOVEDET

Ny strategi tager afsæt i den enkelte lokalforenings behov. Nu kan
alle få besøg af en af partiets undervisere.
AF KRISTIAN BANG LARSEN · FOTO: THOMAS SJØRUP

S

kal man ændre noget sammen,
er det også bedst at lære noget
sammen. Fælles læring er derfor
kongstanken bag Socialdemokratiets nye
kursussatsning, der blev lanceret ved årsskiftet.
– Med den nye indsats tager vi udgangspunkt i hele den gruppe, der skal arbejde
sammen, hvad enten det er dem, der skal
føre valgkampen, køre bestyrelsen eller
gennemføre den lokalpolitiske forandring.
Og så giver vi dem en fælles oplevelse,
fortæller vicepartisekretær Matias Bredde.
Derudover adskiller de nye kursustilbud
sig ved, at partiet nu sender medarbejdere
på besøg i lokalafdelingerne for at undervise i blandt andet bestyrelsesarbejde,
kampagneplanlægning og lokalpolitisk
forandring.
– Tidligere inviterede vi enkeltpersoner
til kurser, der blev holdt centralt, så der er
stor forskel, noterer Matias Bredde.
NYE IDEER OG NY ENERGI
Og den nye satsning er kommet godt fra
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land: Alene i første halvår af 2017 har der
været lige så mange lokale socialdemokrater på kursus som i hele 2016.
Blandt dem den spritnye bestyrelse i
lokalforeningen i Korsør. Den havde brug
for at blive rystet sammen og finde fælles
fodslag, så formand Tony B. Rasmussen
bestilte et bestyrelseskursus, og en juniaften samledes medlemmerne i 3F Korsørs
lokaler ved havnen. Her gik diskussionen
livligt, post-it-sedlerne fløj om ørerne, og
nye og gamle bestyrelsesmedlemmer fik
inspiration til arbejdet.
– Det er en ny bestyrelse, og vi skal finde
vores plads i forhold til hinanden, og så
var det godt at samles om et kursus for at
hjælpe den proces i gang. Her mødes vi på
en anden måde end normalt, får frit spil
til at brainstorme og komme med ideer
til aktiviteter og processer. Det giver en
samhørighed og enighed blandt dem, der
deltager. Nu er der mange ting i dagligdagen, der bliver nemmere, og man får ny
energi, fortæller Charlotte Petersson, et af
de nye bestyrelsesmedlemmer.

Lokalformand Tony B. Rasmussen supplerer:
– Det var godt. Det gav især nogle øjenåbnere i forhold til, hvordan man hverver,
organiserer og fastholder medlemmer.
Og så handlede det meget om, hvordan
man gør medlemmerne aktive, så det
ikke er »Tordenskjolds soldater«, der laver
det hele. Det synes jeg, vi har fået nogle
redskaber til.
INGEN STØBEFORM
De nye kurser er bygget op om samtale og
dialog. Det handler om at stille de rigtige
spørgsmål og få de lokale grupper til selv at
tage ansvar og komme med de gode ideer.
– Vi kommer ikke ud med en støbeform,
som alting skal passe ned i. Vi prøver at
stille de rigtige spørgsmål, og så bygger
man sit eget fundament. Vi har fundet en
masse dygtige medlemmer, som vi har
uddannet som undervisere, sådan at vi
har et underviserkorps, der kan tage ud i
hver region. Man hjælper hinanden lokalt,
forklarer Matias Bredde.

TO IKONER

KAMPKLAR BESTYRELSE
For Matias Bredde har det været centralt at
vende kursusindsatsen på hovedet, så den
tager udgangspunkt i medlemmerne og
lokalforeningernes behov.
– Vi synes jo, at det er utroligt vigtigt, at vi
udvikler vores organisation. Og en organisation skal udvikles fra bunden af. Det er
derfor, at vi satser så stort på at få udviklet
vores lokale foreninger, for det er dem, der er
tættest på medlemmerne, fortæller vicepartisekretæren.
Og i Korsør er formand Tony B. Rasmussen
glad for, at lokalbestyrelsen nåede på kursus
inden sommerferien. Det betyder, at den er
kampklar og kan deltage i den kommunale
valgkamp, hvor målet er at få borgmesterposten i Slagelse Kommune tilbage på socialdemokratiske hænder.
– Vi er synlige i gaderne fra nu af og frem
til valget med en masse arrangementer i
Korsør. Vi har holdt sommerferie, så nu giver
vi den gas, siger Tony B. Rasmussen.

HÆDRET

Bomholt og Anker har fået deres
egne pladser

To socialdemokratiske legender – Julius Bomholt og Anker
Jørgensen – er blevet hædret på deres hjemmebane.
I Esbjerg har en ny plads fået navnet Bomholts Plads, og
i Sydhavnen i København blev Anker Jørgensens Plads
indviet 1. oktober.

Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Tanken er, at undervisere, der selv har
lokalpolitisk erfaring, er bedre til at relatere
til de lokale problemstillinger. De har været
der selv og har input, der ikke kun stammer fra teori, men også fra egne erfaringer.
Det kunne Charlotte Petersson godt mærke
ved kurset i Korsør, hvor Debbie Sørensen
styrede forløbet.
– Hun kom med input om ting, som hun
havde erfaring med virkede. Hun var en god,
aktiv sparringspartner i forhold til de ideer, vi
kom med, og hvordan de kunne bruges, siger
Charlotte Petersson.

Julius Bomholt har fået sin egen plads i Esbjerg
Julius Bomholt var forstander for Esbjerg Højskole og sad desuden
i byrådet, før han i 1929 blev valgt til Folketinget. Her var han medlem indtil 1968 og huskes ikke mindst som Danmarks første kulturminister.

KURSUSPAKKEN
Den nye kursuspakke består af
følgende kurser:
Foto: Facebook

Den gode bestyrelse
Lokale politiske forandringer
Kampagne
Forandring og lederskab
Generationsskifte.
Kontakt jeres lokale uddannelseskoordinator, hvis I vil bestille et kursus til
jeres partiforening eller vil høre mere
om kurserne. Find kontaktoplysninger
på www.partikontoret.dk under »Bestil
et lokalt kursus«.

Anker Jørgensen er kommet på plads i Sydhavnen
I København kommer Anker i godt selskab i Sydhavnens arbejderkvarter. Hans nye plads ligger tæt på Gustav Bangs Gade, Louis Pios
Gade og Peter Sabroes Gade – og ikke mindst tæt på Borgbjergsvej,
hvor den tidligere statsminister i 49 år boede på tredje sal i nummer 1.
3. november afsløres tillige en mindestatue af Anker.
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NAVNE & NOTER

SØNDERBORG LØB MED

SVEND AUKEN-PRISEN
Svend Auken-prisen gik i år
til Sønderborgs ProjectZero,
som er et offentligt-privat
partnerskab, der har til formål at gøre Sønderborg-området CO2-neutralt senest i
2029 ved at skabe økonomisk vækst og grønne job.
Visionen startede i 2007 hos
tænketanken Futura Syd
med efterfølgende opbakning fra Danfoss-fonden,
Syd Energi, Nordea-fonden,
Sønderborg Kommune og
Dong Energy. Siden er det
blandt andet lykkedes at
skabe bemærkelsesværdige
resultater for CO2-reduktionen og den grønne omstilling i Sønderborg Kommune.
ProjectZero har vist, at
vækst og grøn omstilling
kan gå hånd i hånd, lød det,

da klima- og energiordfører
Jens Joel på kongressen i
Aalborg overrakte prisen
til ProjectZero-fondens
formand, Lars Tveen, og
næstformand, Erik Lauritzen, som også er socialdemokratisk
borgmester i
kommunen.
Svend
Aukenprisen
uddeles
hvert
år til en
person, organisation eller
virksomhed, der har gjort
en indsats for at støtte op
omkring klima- og miljøkampen.

J.K. HANSENS
HISTORIE
»Fra husmandssøn til Rigets Borg« er titlen på den erindringsbog, som tidligere
mf’er og minister J.K. Hansen netop har
udgivet. Over knap hundrede sider fortæller han om sin opvækst, om sin karriere i forsvaret – han endte med rang af
major – og sine næsten 28 år i landspolitik. Den nu 91-årige J.K. Hansen har selv
udgivet bogen, som ikke kan købes. Men
så længe lager haves, får interesserede
kvit og frit tilsendt et
eksemplar. Det kræver
kun, at man sender
et godt gammeldags
brev til J.K. Hansen,
Lerbjergparken
6, st. th., 6400
Sønderborg, og
fortæller, at man
er interesseret.

COPENHAGEN

PRIDE
PARADE
Traditionen tro deltog Socialdemokratiet sammen med DSU i Copenhagen
Pride Parade, som hylder mangfoldighed, ligestilling og tolerance. Med en
flot og festlig vogn og mange deltagere
fra alle dele af partiorganisationen var
dagen en stor succes. Også partiformand Mette Frederiksen deltog og viste
sin støtte til et mangfoldigt samfund,
hvor ingen skal opleve hadforbrydelser,
fordomme eller intolerance. Paraden
var et stort tilløbsstykke, og politikere,
partimedlemmer, DSU’ere og tilskuere
skabte en rigtig god stemning.

NY BORGMESTER 
I MIDDELFART

Partiets længst siddende borgmester er netop blevet erstattet
af den nyeste borgmester. Det
skete 2. september, da en enig
byrådsgruppe pegede på Johannes Lundsfryd som borgmester
i Middelfart, efter at Steen
Dahlstrøm desværre måtte
trække sig fra posten grundet
stress. Steen Dahlstrøm havde
været borgmester gennem 31 år,
og han har nu givet faklen videre
til 43-årige Johannes Lundsfryd.
Den nye borgmester har været
gruppeformand i Middelfart de
seneste otte år. Derudover har
han været forbundssekretær
i DSU – og for nylig skrev han
bogen »Rodskud« sammen
med Aarhus-borgmester Jacob

Bundsgaard og Vibe Klarup
Voetmann, der er formand for
Frivilligrådet. Steen Dahlstrøm
har i øvrigt sluttet sig til byrådet
som menigt medlem. Vi siger tak
for mange års
indsats
som
borgmester
– og
stort
tillykke
til Johannes
Lundsfryd.

Foto: Facebook
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DE LÆRDES TYRANNI
I sin nye bog »De lærdes tyranni« tager folketingsmedlem Kaare Dybvad et opgør med forestillingen
om, at morgendagen tilhører akademikerne i den
kreative klasse. For »ude i virkeligheden« er det også
industriansatte og bygningshåndværkere, der skaber
værdierne, og intet tyder på, at det bliver anderledes,
lyder hans argument i den allerede meget omtalte
og debatterede bog. Bogen udkom 22. maj.

RUNDE
FØDSELSDAGE
19. november:

Partiformand Mette
Frederiksen fylder 40 år.
14. december:

Tidl. minister Kirsten
Brosbøl fylder 40 år.

NY UDDANNELSESKOORDINATOR

METTE FEJRES
Partiformand Mette Frederiksen fylder 40 år den 19.
november. Det markeres med
en reception på Christiansborg
den 29. november om eftermiddagen.

Sophia Ryberg er tiltrådt som uddannelseskoordinator i Region Hovedstaden i stedet for
Jacob Ruben Hansen. Sophia kan, ligesom sine
kollegaer fra andre regioner, kontaktes, hvis
man ønsker at booke et kursus.

SWADEPA-KONGRESSEN

STOR SUCCES
I slutningen af august
afholdt SWADEPA, vores
samarbejdsparti i Swaziland, sin første kongres.
I februar var en del af
projektgruppen i Swaziland
for at udveksle erfaringer
om, hvordan vi afholder
og forbereder kongres i
Socialdemokratiet. Og i

august stod alle anstrengelserne deres prøve, da
SWADEPA afholdt sin første
kongres nogensinde. Her
var en dansk delegation
med partisekretær Jan Juul
Christensen i spidsen med
som gæster, og kongressen
var en stor succes, selvom
forholdene i Swaziland er

svære, fordi det er forbudt
at opstille som parti til
valgene. Derudover var det
første gang siden 1973,
at der overhovedet blev
afholdt en partikongres
i Swaziland. For første
gang blev partiets ledelse
officielt valgt af medlemmerne, og der var valg til

posterne som både formand og næstformænd og
syv andre poster. Således
har vores internationale
arbejde og samarbejde
med inspirerende søsterpartier igen skubbet på den
demokratiske udvikling.
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ALBERTSLUND

– Jeg har aldrig været medlem af et parti, men nu synes
jeg, det er på tide. Hvis vi gerne vil have bedre velfærd, er vi nødt
til at kæmpe for det. Det vil jeg gerne, og så er der jo ikke så meget at diskutere,
for så er Socialdemokratiet det rette sted at være med.
Rashid Kestey, 32 år og brandmand ved
Hovedstadens Beredskab, er ikke i tvivl
om, hvordan hans Danmark ser ud. Det
er ganske enkelt et Danmark, der værner
om de svageste, og hvor alle i øvrigt gør,
hvad de kan, for at bidrage til samfundet.
Og så skal vi hjælpe hinanden. Nøjagtig som han selv har det bedst med at
hjælpe andre.
– Når jeg tænker på velfærd, tænker
jeg for eksempel på børnene, de unge og
de ældre. Jeg tænker ikke på alle os, der
kan klare sig selv, siger Rashid Kestey.
Han er selv far til to drenge på tre og
syv år, som går i henholdsvis børnehave
og skole i Albertslund Kommune. Og selv
om personalet har travlt, tøver han ikke
med at rose både børnehaven og skolen.
– Det er to fine steder. Men Albertslund er også en god kommune med en
god borgmester, siger Rashid Kestey

– med tanke på partifællen Steen Christiansen.
Man kan jo godt støtte velfærdssamfundet uden at melde sig ind i et parti?
– Ja, selvfølgelig, men jeg vil faktisk
gerne vise, hvad jeg står for, og det er
også min plan at blive aktiv i partiet på
en eller anden måde, når min familie og
jeg er kommet på plads i det rækkehus,
vi lige er flyttet ind i. For jeg kan godt
lide den socialdemokratiske politik, selv
om partiet også har nogle lidt for bløde
punkter.
Hvad tænker du på?
– De fremmede og udlændingene.
Der er lidt for mange med udenlandsk
baggrund, der bare udnytter systemet og
velfærden. De skal ikke tro, at Danmark
bare er en stor lagkage, de kan spise
af. Folk skal også gøre sig fortjent til
det. Det er især migranterne, der tager

pladsen fra dem, der virkelig har brug for
hjælp.
Du har selv fremmed baggrund?
– Ja, jeg er kurder og stammer fra det
nordlige Irak. Jeg var 13 et halvt år, da jeg
kom til Danmark som flygtning med min
familie. De første mange år boede vi i
Ulsted og Brovst i Nordjylland, og det var
også dér, jeg mødte Heidi. Hun arbejdede
for en af mine venner, der havde et pizzeria i Ulsted, og jeg inviterede hende ud,
en måned efter at jeg havde mødt hende
første gang.
Hvad laver du, når du ikke er socialdemokrat og brandmand?
– Så er jeg mest sammen med familien
og vennerne. Men jeg har også et job
mere og arbejder som skadedyrsbekæmper. Det er der tid til, fordi man som
brandmand har lange vagter og flere
fridage.

FØLG OS PÅ:

SosseSnappen

@Spolitik

Facebook.com/socialdemokratiet
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@Socialdemokratiet

www.Socialdemokratiet.dk-

