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LEDER

AF METTE FREDERIKSEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET

DANMARK ER 
FOR LILLE TIL 
STORE FORSKELLE

For 10 år siden 
var der 140 

landbetjente i Danmark. 
I dag er der 20.
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Mette Frederiksen 
Formand for Socialdemokratiet

Da vi for nylig fremlagde vores udspil 
”Nærheden tilbage”, blev der på blot tre 
dage bestilt fl ere end 45.000 fl yers af 
partiforeningerne til den lynkampagne, vi 
stablede på benene.

Det vidner om et parti, der er klar til at 
rykke – og det er godt her på tærsklen til 
et folketingsvalg. Jo mere vi kan møde 
danskerne og indgå i samtaler om deres 
holdninger og bekymringer, jo bedre.

Og så vidner det også om, at vi har fat 
i den lange ende, når vi vil styrke lokal-
samfundene og bringe velfærden tættere 
på borgerne.

De seneste årtiers voldsomme centrali-
sering handler ikke kun om en ustoppelig 
international urbanisering. Det er også 
resultatet af politiske beslutninger.

Der er blevet færre folkeskoler, og hver 
tredje politistation er væk. Du kan ikke 
længere blive lærer i Haslev. Nu skal du 
til Roskilde eller Vordingborg. Der er ikke 
nogen erhvervsskole i Maribo. Nu er den 
nærmeste i Nakskov eller Nykøbing. De 
unge har fået længere i skole.

Sygehuse i byer som Kalundborg, 
 Nakskov, Haderslev, Fredericia og Grenaa 
er lukket. For 10 år siden var der 140 land-
betjente i Danmark. I dag er der 20.

Kommunalreformen – som Lars Løkke 
Rasmussen stod bag – var med til at 

 accelerere centraliseringen. 271 kommu-
ner blev reduceret til 98 kommuner, og 14 
amter blev til fem regioner.

Siden fulgte reformer, der centralise-
rede endnu mere. Domstole. Politi. 
 Sygehusvæsen. Skat. Større og færre 
enheder længere væk fra borgerne

Vi kan ikke rulle hele udviklingen 
tilbage. Men vi kan vælge, om vi vil skifte 
retning.

Det vil Socialdemokratiet.
Nye lokale nærhospitaler skal tage sig af 

de mere almindelige behandlinger af for 
eksempel ældre og kronisk syge borgere 
og børnefamilier. Og så skal ambu-
lancen nå hurtigt frem, når man har 
brug for den, uanset hvor man bor.

Vi vil stoppe besparelserne på 
erhvervsuddannelserne og til 
gengæld forpligte dem til at op-
rette lokale uddannelsespladser.

Flere landbetjente og 20 nye 
nærpolitienheder skal skabe 
tryghed og gøre politiet synligt i 
hele landet.

Danmark er for lille til store for-
skelle. Lad os samle Danmark igen. 

Med venlig hilsen
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AFTALER 
FALDT 
PÅ PLADS

Eff ektivitet 
op til som-
merferien 
Mange poli-
tiske aftaler 
faldt på plads 
lige inden 

sommerferien – og fl ere, 
hvor Socialdemokratiet 
havde fået sat sit aftryk. 
Jens Joel fi k med Social-
demokratiets mandater 
i ryggen sat et tydeligt 
præg på energiforliget 
ved blandt andet at være 
med til at opgradere fra 
regeringens oprindelige 
ambition om én havvind-
møllepark til Socialdemo-
kratiets forslag om tre. 
Aftaler om spilafhængig-
hed, ungdomskriminalitet 
og statsborgerskab faldt 
også på plads lige op til 
sommerferien – med 
socialdemokratiske fi n-
geraftryk.

RETFÆRDIG ARVEAFGIFT
Socialdemokratiet har netop foreslået 
en ny model for arveafgift, hvor fl ere 
skal betale mindre, mens de rigeste skal 
betale mere. Arveafgiften er et varmt 
politisk emne, og regeringens planer er 
de facto skjulte skattelettelser til dem, 
der i forvejen har mest. Det vil gå ud over 
danskernes velfærd. Social demokratiets 
forslag vil bidrage til større retfærdighed 
og lighed og sørge for, at de bredeste 
skuldre også er dem, der bærer det tun-
geste læs. SF, Radikale Venstre, Enheds-
listen og Alternativet bakker op og er 
positive over for forslaget.

NYT UDSPIL: 
NÆRHEDEN 
TILBAGE
22. august præsenterede 
Mette Frederiksen det politiske 
udspil »Nærheden tilbage«. 
Kulissen var Hotel Kolding-
fj ord, hvor sommergruppe-
mødet også blev afholdt, og 
fremmødet fra pressen var 
stort. Formålet med udspillet 
er at vende den centralisering, 
som især Lars Løkke Rasmus-
sen har været bannerfører for. 
Udspillet handler om at skabe 
sygehusadgang, gymnasier, 
politistationer og uddannel-
sestilbud tættere på, hvor dan-
skerne bor – også selvom man 
ikke bor i de større byer.

FODBOLDHELTE

Hen over sommeren har nogle 
af partiets fodboldentusiaster 
spillet to på alle måder velgø-
rende kampe. På Folkemødet 
stillede de op for Folketinget 
i Asylliga Cup og dystede mod 
både EM-legender og »asylher-
rer« som støtte til den lands-
dækkende Asylliga, der præsen-
terer asylsøgere for det lokale 
foreningsliv. Og på Rådhusplad-
sen i København deltog et rent 
S-hold i Ombolds sponsorcup 
som støtte til hjemløselands-
holdets deltagelse i VM, der 
foregår i november i Mexico. 
Turneringen kan bl.a. følges på 
Facebook under @hjemlose-
landsholdet og på Instagram 
under @hjemloeselandsholdet. 

DAN JØRGENSEN 
GIK VIRALT

Måske har du – 
ligesom adskillige 
andre – allerede 
set den? Videoen, 
hvor Dan Jørgen-
sen sætter den 
amerikanske Fox-
vært Trish Reagan 

på plads, blev på få dage set af 15 mio. 
mennesker. Dan Jørgensen reagerede på, 
at Trish Regan i et nyhedsindslag sam-
menlignede Danmark med Venezuela og 
desuden præsenterede Danmark som 
et land, der fratager borgerne alle deres 
muligheder. Dan Jørgensen konstaterede 
fake news og modbeviste påstandene 
én for én i en video, der blandt mange, 
mange andre blev delt af demokraten 
Bernie Sanders.
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SOCIALDEMOKRATER 
I PRIDEOPTOG
Endnu en  gang stillede Socialdemokratiet 
og DSU sig op side om side i den årlige 
 Copenhagen Pride Parade for at hylde 
 mangfoldighed, ligestilling og tolerance 
– og ikke mindst retten til at elske den, man 
vil. Paraden gik gennem Københavns gader 
fra Frederiksberg Rådhus og med ende-
station på Rådhuspladsen. Her er det blandt 
andre DSU-formand Frederik Vad Nielsen og 
mf’erne Christine Antorini, Flemming Møller 
Mortensen og Mette Reissmann, der er på 
vej gennem byen med det farverige optog. 

METTEMOBILEN 
RULLER

Mettemobilen. Det må 
være det mest passende 
navn til den socialdemo-
kratifarvede bus, Mette 
Frederiksen og hendes hold 
kører Danmark tyndt i – og 
vil gøre endnu mere frem 
mod folketingsvalget. På 
Mettes Facebook kan man 
i hendes første livevideo se 
hende vise rundt i bussen, 
lige inden den skulle køre 
holdet fra sommergruppe-
møde til Billund. Den er 
nem at få øje på ude på 
landevejene, og der bliver 
masser af muligheder for 
at se den og møde Mette 
de næste mange måneder.

FOLKEMØDE
OG FØDSELSDAG
Som så mange gange før var Socialdemokra-
tiet bredt repræsenteret på Folkemødet på 
Bornholm. Både med et spændende program 
på brandstationen og med socialdemokrater 
til adskillige arrangementer og panelde-
batter. Fredag indtog Mette Frederiksen 
hovedscenen med en tale, der fokuserede 
på uddannelsessystemet. Samme dag var 
der også en stor reception for Poul Nyrup 
Rasmussen i anledning af hans 75-års-
fødselsdag. Cirka 1.000 gæster mødte op for 
at fejre den tidligere statsminister og hans 
store indsats for psykisk sårbare. 

BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDETS 
39. ORDINÆRE KONGRES
2 7.  T I L  2 9 .  S E P T E M B E R  I  A A L B O R G

FØLG 
kongressen på blikroer.dk/kongres18 og Facebook.com/blikroer
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SOCIALREFORM

METTE FREDERIKSEN 3. JUNI 2018 PÅ SOCIALDEMOKRATIETS SOMMERSTÆVNE I ODENSE

Vi skal give 
hinanden  
ét løfte: Når  
vi er færdige 
med at sidde  
i regering,  
skal de, der har  
det dårligst, 
have fået  
det bedre
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Vi er i Odense Congress Center. 
Det er den første søndag i juni, 
årets hedebølge er for længst sat 

ind, men det holder ikke folk hjemme. 
Hovedparten af de 250 socialdemokra-
ter, der er inviteret til sommerstævne, 
er dukket op for at diskutere politik med 
partiformand Mette Frederiksen. 

Ikke mindst socialpolitik og det  
udspil til en socialreform, som Mette 
Frederiksen har i støbeskeen. Der er  
tale om hjerteblod, og det understreger 
Mette Frederiksen, da hun noterer,  
at »de fleste af jer ved jo godt, at det  
er socialpolitik, der betyder allermest  
for mig«. 

Og så løfter hun hovedet, kigger ud 
over forsamlingen – de inviterede er 
hovedbestyrelsen, partiforenings- og 
kredsformænd, folketingsmedlemmer 
og –kandidater, borgmestre, gruppefor-
mænd og DSU-ledelsen – og siger:

– Vi skal give hinanden ét løfte: Når vi 
er færdige med at sidde i regering, skal 
dem, der har det dårligst, have fået det 
bedre.

Godt to måneder senere møder vi 
Mette Frederiksen på Christiansborg på 
en af de første arbejdsdage efter som-
merferien. Og som noget af det første 
har hun sammen med ordførere kastet 
sig over det socialpolitiske udspil, hun vil 

prioritere tårnhøjt – som statsminister. 
Denne dag er de små detaljer endnu ikke 
helt på plads, men de overordnede linjer, 
selve målet med reformen, sidder lige i 
skabet:

– Min helt oprindelige drivkraft for 
at være socialdemokrat er jo et ønske 
om retfærdighed. Retfærdighed som 
i levevilkår og muligheder i livet. Og 
jeg har det sådan med socialpolitik 
og sociale problemer, at det trækker 
tråde tilbage til, hvad det vel egentlig vil 
sige at være socialdemokrat – og hvad 
det er, der altid har stået som noget 
af det vigtigste for os som parti. Når 
alt kommer til alt, er det historien om 

AF MORTEN BRUUN
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Mette Frederiksen på det socialdemo-
kratiske sommerstæne: – Jeg kan godt 
lide mønsterbrydere, men jeg vil meget 
hellere bryde mønstre. Det skal være 
en ambition i vores socialpolitik.
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– Jeg har det sådan med socialpolitik og 
sociale problemer, at det trækker tråde 
tilbage til, hvad det vel egentlig vil sige at 
være socialdemokrat – og hvad det er, der 
altid har stået som noget af det vigtigste 
for os som parti, siger Mette Frederiksen.
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Danmark. Det er historien om, hvor langt 
vi er kommet. Om de sejre, der er i hus, 
og om de forbedringer af menneskers 
levevilkår, vi har opnået, siger Mette 
Frederiksen og fortsætter:

– Men det er også historien om et 
socialt sikkerhedsnet, som ikke er stærkt 
nok, og et samfund, der ikke i tilstræk-
kelig grad formår at give især alle børn og 
unge de samme muligheder som deres 
kammerater. De sociale problemer, vi står 
med, er et spejl på vores tid og et spejl på 
svagheden i vores samfund. Og det er dét, 
svagheden i vores samfund, Socialdemo-
kratiet skal gøre noget ved. Det er vores 
vigtigste opgave.

Du er tidligere socialordfører og har i det 
hele taget fulgt området tæt i mange år. 
Giver det mening at spørge, om det er 
gået frem eller tilbage?
– Ikke rigtigt, for det er svært at sammen-
ligne. Og det kommer også an på, hvad man 
sammenligner, siger Mette Frederiksen.

TRE KLARE PRIORITETER
På den ene side er vi nemlig nået meget 
langt – og meget længere end mange 
andre lande. Ikke mindst i kraft af Social-
demokratiet har vi i Danmark fri og lige 
adgang til sundhedsvæsenet, ligesom vi 
har en høj boligstandard. På den anden 
side dukker der også nye problemer op. I 
disse år ser vi i de store byer bagsiden af 
fri bevægelighed og arbejdskraft og ind-
vandring, og i København oplever Mette 
Frederiksen det i hvert fald som »meget 
tydeligt«, at der i kraft af globaliseringen 
er kommet en ny dimension på for eksem-
pel misbrugsscenen. 

Derudover oplever hun også fl ere unge, 
der falder igennem i disse år. Det er ikke 
sikkert, at det skyldes sociale problemer, 
men de er skrøbelige og psykisk sårbare 
og har sværere ved at tackle deres eget liv, 
og nogle af dem falder igennem, fordi vi 
– ifølge Mette Frederiksen – »ikke fanger 
dem i tide«. 

– Og så kan jeg jo se en fortsættelse af 
det, man kan kalde klassiske sociale pro-
blemer, som vi ikke helt har fået knækket. 

V I D S T E  D U ,  AT

Én procent af en ung-
doms årgang begår 44 
procent af årgangens 
kriminalitet. 40 procent 
af den hårde kerne har 
gået på specialskole. 
40 procent har 
 været i kontakt med 
 psykiatrien. Halvdelen 
af forældrene til de unge 
har ikke et arbejde.

V I D S T E  D U ,  AT

Mere end hver fj erde af 
de anbragte børn har 
forsøgt at begå selv-
mord. Mere end hver 
tredje af de anbragte 
piger har været udsat 
for en voldtægt eller 
voldtægts forsøg.

V I D S T E  D U ,  AT

Andelen af børn og 
unge, der får diagnosen 
angst eller depression, 
er tredoblet de seneste 
ti år. 15 procent af alle 
danske børn har været 
i behandling for en 
psykisk lidelse , inden de 
fylder 18 år. Mere end 
hver femte af de unge i 
9. klasse har skadet sig 
selv. Over 40 procent 
af alle unge  kvinder er 
stressede.
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For eksempel ensomhed kombineret med 
dårlig økonomi og mangel på relationer. 
Jeg tror, vi alle kender nogen, der går 
rundt i lokalområdet uden noget mål. Jeg 
ser dem i dag, og jeg så dem også, da jeg 
voksede op i Aalborg i 1980’erne, siger 
Mette Frederiksen.

Det er selvfølgelig fristende at favne 
det hele, men det nye udspil har tre helt 
klare prioriteter: de små, de skrøbelige og 
de udsatte.

– Vi kan gøre socialpolitik rigtig stort, 
og vi kan vælge at zoome ind. Jeg mener, 
at børnene er det absolut vigtigste. Det 
er også der, hvor svigtene bliver størst, 
siger Mette Frederiksen og fastslår, at 
intet barns fremtid skal være afgjort på 
forhånd.

– Det er jo totalt uretfærdigt, at det er 
moderens uddannelse, der afgør, hvor-
dan børnene får det, siger hun.

DÅRLIGE VILKÅR GÅR I ARV
Det er derfor, Mette Frederiksen – som 
hun har formuleret det – »hellere vil bryde  
mønstre end skabe mønsterbrydere«. 

– Og det kan vi godt. Det er det danske 
samfunds store styrke, at vi har institutio-
nerne til at skabe de resultater. Vi mangler 
bare at blive rigtig gode til det. Jeg er selv 
meget optaget af årsagen til, at mange 
udsatte børn får en dårlig skolegang. 
Kan det skyldes, at vi ikke rummer dem 
ordentligt og ikke er ambitiøse nok på de-
res vegne? I stedet for at møde dem med 
små forventninger burde vi måske gøre 
det modsatte og sige: »Du skal knokle for 
at nå videre, men vi tror på dig, og vi er 
her for dig«. Som det er nu, er der alt for 
mange udsatte unge, der end ikke gen-
nemfører 9. klasse, siger Mette Frederik-
sen og hæfter sig ved de mange forhold, 
der er i spil for de børn og deres familier:

– Vi kan se, at socialt dårlige vilkår 
går i arv. Og vi kan se en meget, meget 
klar sammenhæng mellem den enkeltes 
opvækst og livsbane. Her er det ikke 
bare risikoen for dårligere skolegang, 
vi taler om. Risikoen for arbejdsløshed 
og kriminalitet er også meget højere 
end for andre. Det er grundlæggende og 
fundamental uretfærdighed, og der er vi 

simpelthen ikke gode nok, siger Mette 
Frederiksen.

Hvordan ændrer vi det?
– Jeg tror, vi har fået en alt for opdelt 
offentlig sektor. Det er blevet voldsomt 
specialiseret, og lovgivningsmæssigt går 
det faktisk tilbage til 00’erne, hvor Anders 
Fogh fik lavet en meget skarp opdeling 
mellem jobcentrene, socialforvaltninger-
ne og de øvrige områder. Jeg er ikke i tvivl 
om, at mange medarbejdere gør deres 
allerbedste og skaber fine resultater, men 
jeg er ikke sikker på, at den enkelte bor-
ger altid oplever, at velfærdssamfundet er 
der for dem. Hvis man har problemer, der 
går på tværs, kan man da godt – hvis man 
tænker som borgeren – komme i tvivl om, 
hvad hver enkelt sagsbehandler laver. Vi 
har behov for kommunale enheder, man 
kan henvende sig til og tale med uanset 
omfanget af problemer. 

MANDEN PÅ ELSCOOTEREN
Konsekvensen af den virkelighed er også, 
at vi risikerer at gøre folk umyndige. 

 HJÆLP DE   
FATTIGE BØRN
I sommeren 2015 havde Venstre dårligt 
nok dannet regering, før man afskaffede 
den fattigdomsgrænse, som Social-
demokratiet havde indført to år forinden. 
Og siden er antallet af børn, der vokser 
op i fattige familier, steget og nærmer sig 
nu 50.000. 

– Hvis vi vinder regeringsmagten efter 
næste valg, vil vi som noget af det første 
forsøge at afværge konsekvenserne for 
de børn, som måtte være ramt af integra-
tionsydelse eller kontanthjælpsloft. Det 
ligger allerede i kortene i forbindelse med 
den ydelseskommission, vi vil nedsætte. 
Det er vigtigt at hjælpe de børn hurtigt. 
Men omvendt skal vi også passe på med 
at veksle omsorg med økonomi. I mange 
af de familier er »hævede ydelser« ikke 
det eneste svar på deres udfordringer, 
siger Mette Frederiksen.

 100 ÅR MED 
SOCIAL MINISTRE
I foråret 2020 er det 100 år siden, Dan-
mark fik sin første socialminister. Det var 
Socialdemokratiets Jens Jensen, der blev 
udpeget til posten i den regering, M.P. 
Friis blev sat til at lede umiddelbart efter 
påskekrisen. Titlen fandtes ikke i den 
efterfølgende V-regering, men dukkede 
op i 1924, da Stauning dannede sin første 
regering, mens Venstre skal frem til 1945 
for at finde sin første socialminister.

Og selv om intet er hverken planlagt 
eller afgjort, kan Mette Frederiksen 
sagtens forestille sig, at hundredåret skal 
markeres. 

– Det er jo os, der bærer historien om 
sociale fremskridt. Lige fra K.K. Steinckes 
socialreform fra 1933, som jo nærmest er 
socialpolitikkens grundlov, til folkepen-
sionen og afskaffelsen af revselsesretten 
og indførelsen af lægeordineret heroin. 
Alt det er da værd at fejre, siger hun.

 FLERE UDSATTE 
BØRN SKAL FJERNES
– Det er selvfølgelig meget vidtgående, 
når man siger til to forældre, at de ikke 
kan varetage forældrerollen og derfor 
ikke kan beholde deres barn. Vi skal bare 
huske, at i de tilfælde, hvor vi ikke gør 
det, er det barnet, der betaler en ofte 
meget stor og voldsom pris, som kan 
være livslang. Så jeg betragter det faktisk 
som en værdikamp på børnenes vegne.

Sådan siger Mette Frederiksen om den 
del af det nye socialudspil, der handler om, 
at vi skal være hurtigere og bedre til at 
tvangsfjerne børn i udsatte familier – men 
samtidig også hjælpe forældrene med at 
etablere eller genopbygge deres forældre-
evne allerede under svangerskabet.

– Det betyder så også, at der skal være 
mulighed for at bortadoptere flere børn 
på et tidligt tidspunkt. Det er jeg selv til-
hænger af. Det er nødvendigt, hvis nogle 
af vores mest udsatte børn overhovedet 
skal have mulighed for at bryde de møn-
stre, siger hun.
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Det oplevede Mette Frederiksen et 
eksempel på, da hun tidligere på året 
var i praktik som gældsrådgiver i et 
boligselskab og mødte en midaldrende 
mand, der dukkede op på sin trehjulede 
elscooter med kurven fuld af rudeku-
verter og breve fra kommunen.

– Han havde mistet overblikket over 
sit eget liv og forstod slet ikke indholdet 
af brevene. Jeg måtte selv læse nogle af 
dem flere gange for at fatte sammen-
hængen, men det mest groteske var, 
at brevene sluttede med, at han kunne 
kontakte kommunen på mail, hvis han 
havde spørgsmål. For pokker. Manden 
forstår ikke brevene, han har ikke en 
computer, og han skriver ikke mails. 
Hvorfor er der ikke et menneske, der 
lægger armen om ham og siger: »Ved 
du hvad, kammerat, nu finder vi en vej 
ud af det her« og hjælper ham med at 
kigge på alt fra hans forbrug af bajere 
til omfanget af hans gæld og sikrer, 
at huslejen bliver betalt, siger Mette 
Frederiksen og tilføjer:

– Den mand har tabt sin værdighed, 
og den situation må vi simpelt hen ikke 
placere voksne mennesker i. Vi må ikke 
tage værdigheden fra sådan en mand. I 
stedet skal vi gøre mennesker stærkere 
til at klare livet. 

På engelsk hedder det empowerment, 
og selv om der ikke findes et tilsvarende 
dansk udtryk, findes der heldigvis ek-
sempler på, hvad det handler om:

– Jeg er jo virkelig, virkelig stolt over, 
at det var den tidligere regering – den 
socialdemokratisk ledede regering – der 
indførte lægeordineret heroin. Mod-
standerne mente, det var bedre, hvis 
misbrugerne holdt op med at være nar-
komaner, men så nemt er det jo ikke. Vi 
ved jo, at nogle af de allermest udsatte 
bliver ved med at være misbrugere, 
men nu kan de få et bad, og de behøver 
ikke at sidde i en baggård og fixe ind i 
lysken med bukserne nede om hælene. 
De bliver ikke gjort umyndige. De har 
ikke tabt værdigheden. Og de er blevet 
mødt af et system, der vil dem det godt. 
Det er simpelt hen så vigtigt.

Og så er vi i virkeligheden tilbage ved 
mødet i Odense og din appel om, at en 
socialdemokratisk regering skal sikre, 
at de, der har det dårligst, får det bedre. 
Vil det være dit allervigtigste valgløfte?
– Ja … 
 

VI TAGER HÅND  
OM DE UDSATTE
Vores velfærdssystem gør ikke nok for de 
allermest udsatte og sårbare mennesker 
i vores samfund. De, der har allermest 
brug for fællesskabet, er ikke nødvendig-
vis dem, der også får den bedste hjælp. 
Derfor har vi brug for en helt ny tilgang til 
misbrugere, prostituerede og hjemløse. 
De skal mødes af forventninger, der tager 
udgangspunkt i deres præmisser og ikke 
firkantede lovbestemmelser. Samtidig vil 
vi stille samme høje krav til kvalitet på 
det sociale område, fordi vi vil se reelle 
forbedringer for mennesker.

VI TAGER HÅND  
OM DE SKRØBELIGE
Selvom rigtig mange på papiret klarer 
sig godt, fylder mistrivsel, ensomhed og 
diagnoser mere og mere. Den udvikling 
skal vendes, hvis vi vil give alle mulighe-
den for at leve et godt liv. Vi har brug for 
at skabe nogle bedre rammer om særligt 
vores børn og unge, så færre mistrives, li-
gesom vi vil forhindre, at så mange ender 
med svære psykiske lidelser. Derfor vil vi 
arbejde for at give bedre adgang til hjælp 
og støtte tidligt, så problemerne ikke 
vokser sig for store.

VI TAGER HÅND  
OM DE SMÅ 
Vores børn er det vigtigste, vi har. Som for-
ældre og som samfund. Vi har talt længe om 
forebyggelse, og nu er det på tide at sætte 
handling bag ordene og investere målrettet i 
at give alle børn en god start på livet. Derfor 
vil vi bl.a. have en mere sammenhængende 
familieindsats, hvor udgangspunktet altid er 
at sætte barnets tarv først og starte, allerede 
inden problemerne opstår. Vi skal tage bedre 
hånd om især sårbare gravide og nye foræl-
dre, så de er klar til den store opgave, der 
venter dem. Med udgangspunkt i stærke, 
fælles institutioner, der skal give alle børn 
lige muligheder. Uanset hvilken baggrund de 
kommer fra.
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» NEJ, DET MÅ IKKE GÅ IKKE GÅ IKKE
UD OVER BØRNENE«
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For nogle måneder siden spildte min 
søn en kvart liter fl øde ned i min 
bærbare computer. Det var et uheld, 

og den døde fuldstændig. Havde det ikke 
været for nogle meget gode Facebook-
venner, der arrangerede en indsamling 

og fi k skrabet 3.800 kroner sammen, 
havde jeg ikke haft en computer i dag. Og 
det ville være slemt, for det er den, mine 
børn laver deres hjemmeopgaver på.

Heidi Draaby fra Vejen – 45 år, på 
overførselsindkomst, der svarer til 

kontanthjælp, og alenemor til fi re drenge 
i alderen ni til 17 år – er vant til at være 
økonomisk udfordret. 

Det har store konsekvenser, når dren-
genes sko går i stykker midt i måneden, 
eller den næstældste skal på klassetur til 

 Heidi Draaby på 45 år er i resurseforløb og alenemor til fi re drenge. Hver eneste 
dag kæmper hun for, at de får en anden kurs i livet end den, hun har haft.
AF DIANA EBBA Ø.B. PEDERSEN · FOTO: CLAUS BONNERUP

– Min situation skal ikke gå ud over mine drenge. 
Jeg slås for dem hver dag, siger Heidi Draaby – som 
i sommer nød at være på familielejr sammen med 
Tobias (ni), Lukas (13), Nicklas (14) og Marcus (17).

Dybest set er jeg jo 
bare ramt af livet

–
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Malaga. Derfor overvejer 
hun hver dag nøje, hvad 
hun bruger pengene på.

– Sådan er det bare. 
Jeg forklarede min 
næstældste søn, at hvis 
vi virkelig strammede 
livremmen ind og i me-
get lang tid sparede på 
andre ting, kunne han 
godt komme til Spanien, 
forklarer Heidi Draaby – 
som er glad for, at hun i 
samråd med efterskolen 
fi k lavet en afdragsordning, så hendes 
søn kunne komme af sted. 

– Men det har bare sin pris i form af 
bekymringer for uforudsete udgifter 
og et meget stramt madbudget. Og jeg 
kan jo ikke være så heldig, at jeg hver 
gang bliver reddet af en indsamling på 
Facebook, siger Heidi Draaby, som ofte 
oplever uligheden i samfundet og hylder 
det grundlæggende mantra i Socialdemo-
kratiets socialpolitiske udspil:

– Nej, det må selvfølgelig ikke gå ud 
over børnene, siger hun.

VIL VÆRE EN GOD MOR
Heidi Draaby arbejdede oprindeligt som 
plastmager, før hun som 25-årig blev 
ramt af kræft og fi k amputeret det ene 
ben. Derefter uddannede hun sig til tek-
nisk designer, men hun har aldrig brugt 
uddannelsen. 

De seneste mange år har nemlig 
kun budt på nye udfordringer. I 2007 
blev hun skilt fra børnenes far, hun har 
 kæmpet med voldsomme depressioner 
de seneste otte år, og de seneste seks år 
har hun været på en ydelse, der svarer til 
kontanthjælp. Netop nu er hun midt i et 
resurseforløb med en plan om at komme 
i arbejdsprøvning fi re timer om ugen.

Alle de udfordringer til trods kæmper 
hun hver eneste dag for at være en så 
god og støttende mor som muligt. Men 
det har sin pris.

– Det er klart, at jeg gerne vil være der 
for mine børn. Jeg forsøger at komme til 
alle de arrangementer, der er i skolen – 
uanset hvordan jeg har det psykisk. Men 
når jeg har været til en skolefest eller et 
forældremøde, er jeg absolut ingenting 

værd næste dag, og det 
går selvfølgelig også ud 
over mine børn. Det tager 
så mange kræfter – fordi 
jeg står med det hele selv 
og har andre ting at bokse 
med i mit liv. Men jeg gør 
det for børnenes skyld. 
De skal ikke have en mor, 
der ikke bakker dem op 
i deres skole og fritids-
aktiviteter, siger hun.

TROR PÅ MINE BØRN
Heidi Draaby understreger, at hun har 
en stærk tro på, at hendes børn nok skal 
klare det. Men hun føler sig ofte ensom 
og udsat i forhold til samfundet og om-
verdenen.

– Jeg føler mig tit jagtet af systemet. 
Og når du jagter forældrene, så vil det 
uomtvisteligt smitte af på børnene. 
Den stress og det pres tror jeg, man 
kunne fj erne ved at gøre systemet mere 
fl eksibelt og mindre fi rkantet. På mange 
måder tror jeg, at jobcentre kunne lære 
meget af frivillige organisationer. Her 
skaber man fællesskab og stiller realisti-
ske krav til folk, siger Heidi Draaby, der 
med to forældre, der begge arbejdede og 
i fritiden var aktive som frivillige, kom-
mer fra det, hun selv kalder »en resurse-
stærk familie«.

– Man kan godt sige, at jeg er en møn-
sterbryder – bare i den forkerte retning. 
Men dybest set er jeg jo bare ramt af 
livet. Jeg har aldrig ønsket at være på 
overførselsindkomst, og jeg ville ønske, 
at jeg kunne gå ud og få et job. Men hvad 
er sandsynligheden for, at de vælger mig, 
med den baggrund, jeg har? spørger hun.

BØRNENE FORTJENER LIGHED
Heidi Draaby er dog ikke hylet ud af den. 
Når det kommer til hendes børn, har 
hun et fi ghterinstinkt i sig – og selv om 
hun ikke kan give dem ferier og nye sko, 
når der er behov for det, forsøger hun at 
præge dem med værdier, som kan ruste 
dem til fremtiden.

– Jeg forsøger at give det bedste videre, 
så mine børn ikke ender på kontanthjælp. 
De er heldigvis godt begavede, men jeg 
vil gerne sørge for, at de tager et socialt 

ansvar og hjælper andre, fortæller Heidi 
Draaby, som derfor er frivillig i Dansk 
Folkehjælp sammen med drengene. 

– Jeg tror, det kan være med til at 
klæde dem godt på. Men det er ikke alle, 
der har mulighed for eller overskud til at 
tænke i den slags, siger Heidi Draaby og 
hæfter sig ved, at det frivillige arbejde 
også giver alle fem adgang til fi sketure og 
fællesskab.

– Her får de oplevelser, der er gratis, 
siger hun.

Hvad er det bedste, samfundet kan gøre 
for familier som jeres?
– Hvis man virkelig vil gøre noget for børn 
af enlige mødre og fædre og bryde det 
mønster, de er vokset op i, så skal man gå 
ind og øremærke nogle penge, så man for 
eksempel sikrer, at de får mulighed for at 
komme med på klasseture til udlandet og 
har en computer ligesom deres kamme-
rater. Så skal man også fj erne den stress 
og det pres, som systemet lægger på 
familier som vores. Det har børnene ikke 
fortjent. Og så er det vigtigt, at kommu-
nen er lyttende. Jeg har gentagne gange 
ringet til kommunen og sagt, at jeg har 
et alvorligt problem. Men det er først, når 
det hele ramler, at de lytter. Tænk, hvis 
man ikke skulle så langt ud … 

SKOLEHJÆLP 
Heidi Draabys ældste 
søn, Marcus, var sidste år 
på efterskole. Det år blev 
han bedre til at hånd-
tere sit temperament og 
kom fri af mobning. Heidi 
Draaby har ikke selv haft 
mulighed for at fi nansie-
re et efterskoleophold og 
har fået det fi nansieret af 
kommunen. Det mener 
hun er med til at udligne 
den ulighed, man som 
barn ellers godt kan føle 
med en enlig forælder på 
overførselsindkomst.

V I D S T E  D U ,  AT

En tredjedel af børnene 
fra de fattigste familier 
har ikke en uddannelse, 
når de fylder 25 år. Det 
gælder kun for  mindre 
end fem procent af 
»overklassens« børn.

V I D S T E  D U ,  AT

To tredjedele af 
alle kontanthjælps-
modtagere under 30 år 
har mindst én forælder, 
der selv har modtaget 
kontanthjælp.
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Eff ekten var voldsom – ja, nærmest 
dynamisk – da Pernille Rosenkrantz-
Th eil og Ane Halsboe-Jørgensen i 

begyndelsen af august udgav bogen »Det 
betaler sig at investere i mennesker«.

Det startede, da Jyllands-Posten ryd-
dede forsiden med nyheden »Socialdemo-
kratiet vil ændre Finansministeriets reg-
nemodeller«. Det fi k Finansministeriets 
departementschef, Martin Præstegaard, 
på banen. Han mente, at de to folketings-
medlemmer politiserede. Derefter omtalte 
radioværten Lars Trier Mogensen bogen 
som »noget af det mest geniale« blandt 
de seneste års politiske bogudgivelser. Og 
midt i denne kugleregn af kommentarer 
landede der fi re anmelderstjerner fra Ber-
lingske, som noterede, at der er tale om et 
»sobert og velskrevet argument for, at der 
er brug for at gå de nuværende regneme-
toder efter i sømmene«.

Det kunne Pernille Rosenkrantz-Th eil 
og Ane Halsboe-Jørgensen næppe have 
formuleret bedre. For det er præcis dét, 
der er de to socialdemokratiske regnepi-
gers ærinde og årsagen til, at de har ladet 
deres fælles frustration over regnedren-
gene folde sig ud i bogform. 

DET ER JO VANVITTIGT
– Som socialdemokrater synes vi, at vi 
styrker vores velfærdssamfund og gør 
vores land rigere ved at investere i men-
nesker. Men det tæller ikke i Finansmi-
nisteriet, hvor de siger, at man ikke i 
tilstrækkelig grad kan beregne værdien 
af det, de off entligt ansatte laver hver 
eneste dag – og derfor er det heller ikke 
muligt at beregne den økonomiske eff ekt 
af deres indsats, forklarer Ane Halsboe-
Jørgensen og suppleres af Pernille 
Rosenkrantz-Th eil:

– Det er jo helt vanvittigt. Alle skole-
lærere, pædagoger, socialrådgivere og 
sosu-assistenter ved godt, at jo tidligere 
man sætter ind i forhold til for eksempel 
udsatte børn, jo mere undgår man, at 
problemerne vokser sig for store. De folk 
må undre sig, når de hører, at eff ekten 
ikke kan dokumenteres, for det er den 
blevet i årevis. Man har bare ikke sat det 
i system, så det matcher Finansministe-
riets regneregler. Så det handler sådan 
set bare om at omsætte den viden, vi har 
fra socialområdet, så den kan bruges i 
regnemaskinen. Sværere er det ikke.

SØM ER VEJEN FREM
De to politikere kender begge sider af 
mønten, fordi de – som nogle af de få 
på Christiansborg – har beskæftiget sig 
med både fi nans- og socialpolitik. Pernille 
Rosenkrantz-Th eil er socialordfører og 

NU SKAL 
KUGLE-
RAMMEN 
HAVE EN 
ANDEN LYD
– Selvfølgelig kan det betale sig at investere i mennesker, 
siger Ane HalsboeJørgensen og Pernille RosenkrantzTh eil, 
som i en ny bog udfordrer Finansministeriets regnemodeller. AF MORTEN BRUUN
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del (SØM) til rådighed og tilbød blandt 
andre kommunerne at bruge dette nye 
redskab til at beregne konsekvenser i 
sociale indsatser. 

Og i modsætning til Finansministeriets 
regnemodel opererer SØM med både 
økonomiske beregninger og forsknings-
baseret viden om eksempelvis forebyg-
gende arbejde. Og det har fået lokalpo-
litikere fra hele landet til at rose det nye 
værktøj, mens kommunalarbejdere står i 
kø for at blive undervist i brugen af SØM. 
Det glæder Pernille Rosenkrantz-Th eil og 
Ane Halsboe-Jørgensen, som håber, at 
modellen breder sig.

– Vi opfordrer vores borgmestre, alle 
vores medlemmer i byråd og regioner og 
tillidsfolk i øvrigt til at bruge SØM, fordi 
det giver et meget mere solidt og gen-
nemsigtigt grundlag at træff e beslutnin-
ger på, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

SATSPULJEN SKAL SKROTTES
Hun suppleres af Pernille Rosenkrantz-
Th eil, der peger på, at SØM rummer 
endnu større perspektiver:

– Et af vores krav i forbindelse med 
efterårets satspuljeforhandlinger er, at 
SØM kommer til også at gælde blandt 
andet sundhedsområdet, uddannelses-
området og integrationsområdet. Og 
vi ser gerne, at det bliver lovpligtigt at 
anvende SØM-beregninger i forbindelse 
med lovforslag, når det handler om vel-
færdsområderne.

I det hele taget skal Satspuljen tænkes 
helt om, mener de to socialdemokrater, 
som foreslår, at hele Satspuljen lægges 
over i Den Sociale Investeringsfond – og 
ikke bare dele af den, som det skete, da 
fonden blev oprettet i forbindelse med 
det seneste satspuljeforlig. 

– Når der loves skattelettelser, kender 
Finansministeriets regnemaskine 
betydningen for arbejdsudbuddet. 
Men den kan ikke beregne 
gevinsterne, når vi investerer i 
velfærd og mennesker. Det er 
jo vanvittigt, siger Pernille 
Rosenkrantz-Th eil (tv.) og Ane 
Halsboe-Jørgensen. 
(Foto: mob)

har tidligere været fi nansordfører, og 
Ane Halsboe-Jørgensen er børneordfører 
og medlem af Finansudvalget. Fra de 
positioner er de vidner til, at det socialpo-
litiske område er under pres og jævnligt 
udsættes for nedskæringer – og deres 
tanker og perspektiver fl ugter med den 
socialpolitik, Socialdemokratiet vil føre.

– Vi oplever, at socialpolitikken og 
fi nanspolitikken befi nder sig i hvert sit 
ekkokammer. De vægge skal brydes ned, 
men det kræver, at socialpolitikere tager 
økonomiske argumenter i deres mund og 
beviser deres værd i kroner og øre – og 
at man i fi nansudvalget får øjnene op 
for værdien af at investere i mennesker. 
Ikke bare som ide, men helt konkret i et 
regneark, lyder deres appel.

Første skridt er allerede taget. Det 
skete, da Socialstyrelsen i januar stillede 
Den Socialøkonomiske Investeringsmo-

I fremtiden skal størstedelen af pen-
gene bruges på at fi nansiere de metoder 
og ideer, som har vist, at de dur til noget, 
mens en langt mindre del – »den lille suk-
kerskål«, som de to udtrykker det – skal 
bruges på at udvikle og afprøve nye veje. 

– Mødrehjælpen har været her i mere 
end hundrede år, og vi har brug for dem, 
indtil der ikke længere fi ndes unge, sår-
bare mødre. Derfor giver det ingen me-
ning, at Mødrehjælpen skal søge penge 
hvert tredje år. I stedet skal vi hjælpe 
med en solid driftsbevilling, som sikrer, 
at Mødrehjælpen fungerer, forklarer Per-
nille Rosenkrantz-Th eil som et eksempel 
på den mere langsigtede socialpolitik, de 
to plæderer for.

Og så slår de to – undskyld udtryk-
ket – et søm igennem departementschef 
Martin Præstegaards påstand om, at de 
politiserer med deres bog:

– Det er forkert. Vi ønsker ikke en rød 
regnemaskine. Vi ønsker heller ikke en 
blå regnemaskine. Vi ønsker os et Finans-
ministerium, der så præcist som muligt 
kan fortælle os de økonomiske konse-
kvenser af den førte politik. Så har vi styr 
på butikken. Det har vi ikke i dag … 

»Det betaler 
sig at investere 
i mennesker« 
er udgivet 
på Forlaget 
Axl. Pris: 269 
kroner. 

Vi oplever, at social politikken 
og fi nans politikken befi nder 

sig i hvert sit ekkokammer. 
De vægge skal brydes ned



SOCIALDEMOKRATEN SEPTEMBER 201816

TRUMP OG KAOS

Nick Hækkerup har kilet et lille 
mahogniskrivebord ind på en afsats 
ved vinduet på sit kontor. Så han 

kan nyde udsigten ud over Christiansborgs 
ridebane, der emmer af uforanderlighed, 
når et par kongelige hvide heste står ube-
vægeligt efter et sommerligt regnskyl.

Men når Socialdemokratiets uden-
rigsordfører taler om den amerikanske 

EN VEJ  
UD AF 
KAOS
Trump er farlig for den vestlige verden, og vi bør appellere til den 
amerikanske administration om at bevare de fælles vestlige værdier.  
Det mener udenrigsordfører Nick Hækkerup, der foruroliges over, 
hvordan USA’s præsident nedbryder alliancer og sammenhold.

AF THOMAS BJERG  · FOTO: THOMAS SJØRUP

præsident, Donald Trump, afslører ufor-
anderligheden sig som det, den er – en 
illusion. For Trump trækker internationalt 
kaos efter sig.

– Det er skræmmende, så store konse-
kvenser det får, når han tweeter. Vi kan 
ikke bare sige, at han er for underlig at 
tale med. Og det går ikke at kommunike-
re med ham via Twitter, siger Nick Hæk-

kerup og ryster på hovedet – på vegne af 
politikere i hele den vestlige verden.

HOLD USA FAST PÅ VÆRDIER
Alligevel har den tidligere sundheds- og 
forsvarsminister forsøgt at finde vej ud af 
det kaos, som Trump skaber. Nick Hæk-
kerup er nået frem til tre pejlemærker, 
som Danmark og EU bør holde fast i, når 
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Trump tæppetweeter internationale al-
liancepartnere og organisationer. 

Det vigtigste pejlemærke er værdifæl-
lesskabet, som vi i årtier har delt med 
amerikanerne.

– Vi bør insistere på de fælles værdier, 
som Trump svigter. Vi har været enige om 
demokratiet som styreform og at skabe 
velstand gennem handel. At verden bør 
styres af lov og ret, og at vi tror på men-
neskerettigheder. Og at vi kan indgå 
aftaler i store organisationer, som USA 
selv har taget initiativ til: FN, verdenshan-
delsorganisationen WTO, Verdensbanken, 
den internationale valutafond IMF.

De værdier bør danske ministre holde 
deres amerikanske partnere fast på. Det 
vil være mest eff ektivt over for embeds-
mænd fra det amerikanske forsvarsmi-

Verden har ikke lignet sig selv, siden 
Trump blev præsident i USA. Udenrigs-
ordfører Nick Hækkerup opfatter fl ere af 
konfl ikterne som farlige og advarer mod 
blot at opfatte Trump som »underlig«.

mister USA sin økonomiske magt, når Kina 
og andre økonomier bliver stærkere. Så 
USA og Europa har en fælles interesse i at 
samarbejde økonomisk. Desværre tror jeg 
ikke, at Trump laver den kobling, siger Nick 
Hækkerup.

SER ALLIEREDE SOM KONKURRENTER
Han opremser en række konfl ikter, som 
Trump har skabt på møder og gennem 
tweets. 

Han trak USA ud af klimaaftalen fra 
Paris, såede tvivl om NATO’s musketered, 
fl yttede den amerikanske ambassade til 
Jerusalem, trak USA ud af atomaftalen 
med Iran og gav andre lande og virksomhe-
der et ultimatum om, at de ikke kan handle 
med både Iran og USA. Han varslede han-
delskrige mod EU, Kina, Mexico, Canada, 
Tyrkiet, og han forkastede den sluterklæ-
ring, som G7-landene var blevet enige om.

– Det samlede billede er, at han frigør 
USA fra sine forpligtelser og behandler 
USA’s allierede som konkurrenter. I stedet 
indgår han bilaterale aftaler, hvor han 
tryner den svageste part. Trump træder 
på USA’s venner og omfavner fj enderne. 
Helt irrationelt forlod han G7-mødet, rev 
sluterklæringen i stykker og gik nærmest 
direkte derfra til et hemmeligt møde med 
Putin, som han omfavnede, siger Nick 
Hækkerup og omtaler fl ere af konfl ikterne 
som »farlige«.

EU DUKKER SIG FOR TRUMP
Udenrigsordføreren forklarer også, at 
Europa forsøger at gå under radaren. De, 
der protesterer, får ingen støtte af de 
andre. For alle frygter Trumps uberegnelige 
reaktioner.

– Vi har svært ved at fi nde vores fødder. 
Da han trak USA ud af atomaftalen med 
Iran, tryglede Storbritannien, Frankrig og 
Tyskland ham om at lade være. Det var 
tåkrummende at se på, hvordan Trump yd-
mygede dem. Og da han trak USA ud af kli-
maaftalen, stod Merkel helt alene, da hun 
sagde, at Europa måtte tage sin skæbne i 
egen hånd, siger Nick Hækkerup.

Han mener, at Europa får svært ved at 
udarbejde taktikker.

– Vi kan forsøge at forstå den måde, han 
reagerer på. Det er meget personligt og 
svingende, og det er ubehageligt at være i, 
fordi det er så uforudsigeligt. Så vi kan ikke 
udvikle nogen skudsikker taktik, siger Nick 
Hækkerup og tilføjer:

– Men vi kan holde fast i de tre pejle-
mærker. 

Trump træder på USA’s venner 
og omfavner fj enderne

nisterium og udenrigsministerium. For 
Trump og hans folk i Det Hvide Hus er 
ikke modtagelige, spår Nick Hækkerup.

– Det er, som om der er to administra-
tioner. Det Hvide Hus siger underlige ting, 
mens forsvars- og udenrigsministeriet 
taler et sprog, vi forstår, og siger forven-
telige ting. USA er heldigvis meget mere 
end Trump.

SIKKERHED I EGEN HÅND
Et andet pejlemærke er, at Danmark 
og resten af EU-landene bør tage deres 
sikkerhed i egen hånd. Uden at lægge 
afstand til USA. 

– Ingen er i nærheden af USA’s militære 
formåen, og Europa er stadig afhængig af 
amerikanernes vilje til at levere sikker-
hed i Europa. Men vi bør løfte vores egen 
sikkerhed. Efterhånden som NATO-lande 
hæver forsvarsudgifterne, får vi nye, 
store kapaciteter. Alene Tysklands mili-
tærbudget vil kunne nå samme størrelse 
som Ruslands. Men problemet er, at vi er 
dårlige til at samarbejde militært i EU.

Det tredje pejlemærke, som vi kan 
bruge, er en fælles interesse i at tøjle den 
fritløbende markedsøkonomi.

– Globaliseringens gevinster tilfalder 
mest de rigeste, som bringer formuer 
i skattely, mens almindelige menne-
sker oplever utryghed – og det frustre-
rer Trumps kernevælgere, de fattige 
hvide, men også mange europæere. Den 
velstand skal fordeles bedre. Samtidig 
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FOLKET KONTRA ELITEN

39 procent af danskerne har et arbejde, der 
er fysisk krævende. Flere, end de fleste tror. 
Håndværkere, sosu-assistenter, pædago-
ger, rengøringsfolk. Fortsæt selv listen.

11 procent af de voksne danskere er 
akademikere. Færre, end de fleste tror. 
40 procent gætter nogle, når Lars Olsen 
holder foredrag nord for København.

Dette misforhold er ikke bare en sjov 
anekdote, men selve fundamentet for 
hans bog »Det forsvundne folk«, som 
med tørre tal og personlige beretninger 
fortæller, hvordan en lille elite blandt de 
11 procent – politikere, embedsmænd og 
meningsdannere – de seneste 10-15 år 
har ført politik hen over hovedet på de 39 
procent. 

Resultat: Markant voksende utryghed 
og en lige så markant voksende mistillid 
til politikerne på Christiansborg.

Vil man dykke ned i tallene, må man 
læse bogen, som centrerer sig om to po-
litiske doktriner: At al centralisering giver 
stordriftsfordele og dermed er et gode, og 
at vejen til nye arbejdspladser er at øge 
udbuddet af arbejdskraft. 

REFORMER HAR RAMT HÅRDT
Bogen borer sig dybt ind i den sociale 
utryghed, de senere års reformer har 
skabt, og den rammer ned i den aktuelle 
debat om folket kontra eliten. Lars Olsen 
oplever, at politikerne for tiden har travlt 
med at lægge afstand til eliten, selv om de 
stadig fører elitens politik.

TRYGHEDEN,  
DER FORSVANDT
I sin nye bog giver Lars Olsen stemme til ”Det forsvundne folk”. 
Dem, man tidligere kaldte arbejderklassen, og som i dag  
føler sig skrevet ud af fortællingen om Danmark.  
Forfatteren vil have politikerne til at skrive en ny.

AF PETER ANDERSEN  · FOTO: THOMAS SJØRUP

og seminariet. Det var en dramatisk 
forandring af sammenhængskraften i 
mange mellemstore byer.

SYSTEMET SOM FJENDE
For Lars Olsen var det afgørende vende-
punkt dagpengereformen fra 2010. Den 
banede vejen for både førtidspensionsre-
form, afvikling af efterlønnen og nedskæ-
ringer af kontanthjælpen. Det hele med 
samme overskrift: Det skal kunne betale 
sig at arbejde.

– Thorning-regeringen begår efter min 
mening den meget store fejltagelse at 
videreføre VK-regeringens økonomiske 
politik, herunder at overtage Finansmini-
steriets måde at regne på. Man antager, 
at hver gang der kommer nogen ud på 
arbejdsmarkedet, er det en fordel. Men 
taler vi om en industritekniker, som 
alle står i kø for at ansætte, eller om en 
57-årig langtidsledig, som er ufaglært, og 
ingen vil ansætte alligevel? spørger han.

– Hvis man skræller ordene, retorikken 
og symbolerne væk, står vi tilbage med 
en politik, som siden 2010 har ramt hårdt 
blandt det forsvundne folk. Primært på 
grund af de såkaldte reformer, der er gen-
nemført, og som for eksempel betyder, at 
man skal arbejde, til man er 68 og på sigt 
over 70. Det er fint, hvis man er akademi-
ker og kan realisere sig selv gennem sit 
arbejde, men er du slagteriarbejder eller 
sosu-assistent, har det ingen gang på 
jorden, siger Lars Olsen og fortsætter:

– Tidligere havde vi en bred sam-
fundstryghed, og det var vi stolte af. Men 
de seneste 10-15 år er utrygheden blevet 
meget stor. Det viser TrygFondens tilba-
gevendende målinger. Politikerne snakker 
med rette om tryghed i forhold til krimina-
litet og ghettoer, men den sociale utryghed 
har ikke samme opmærksomhed.

Senest er Socialdemokratiet kommet 
med et nærhedsudspil, der blandt andet 
handler om oprettelse af nærhospitaler 
og etablering af flere lokale uddannelses-
pladser. Har man fundet ud af, at centrali-
seringen gik for langt?

– Det tror jeg, man har. Der er blevet 
en konkurrence på Christiansborg om at 
gøre noget. Socialdemokratiets udspil 
»Nærheden tilbage« er det hidtil mest 
ambitiøse, og forhåbentlig bliver det 
virkelighed en dag. Der mangler noget, 
der for alvor ruller det den anden vej. Det, 
der skete i 00’erne, var jo, at man lukkede 
både den lokale politistation, sygehuset 



OM FORFATTEREN
Lars Olsen er selv en af de 11 procent 
i gruppen af akademikere, idet han er 
cand.phil. i samfundsfag. Han har en for-
tid som journalist på Politiken og Aktu-
elt, men har i de seneste år ernæret sig 
som forfatter og foredragsholder. Blandt 
hans bøger er »Det delte Danmark« 
(2005), »Det danske klassesamfund« 
(2012) og »Kampen om seniorårene« 
(2015). »Det forsvundne f olk« er netop 
udkommet på Gyldendal (249,95 kr.).

– Eliten har etableret 
en myte om, at vi 
alene lever i et videns-
samfund, men 39 
procent har fysisk 
arbejde, og det store 
fl ertal tilhører stadig 
den brede arbejder- 
og middelklasse, siger 
Lars Olsen.
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Mit mareridt er en langtidssygemelding, 
en tur i det kommunale hamsterhjul og 
kontanthjælp.

– Indtil nu har ingen af de bærende po-
litiske kræfter taget fat om den her store 
utryghed. Jeg håber meget, at Socialde-
mokratiet vil tage opgaven på sig.

FLEKSIBEL PENSIONSALDER
Hvad skal der til for at fl ytte fokus hen på 
nogle af de områder, du peger på?

– Vi har en rekordhøj mistillid til 
politikerne, og målingerne viser, at det 
afgørende er den sociale utryghed. Den er 
man nødt til at gøre noget ved, hvis man 
vil genskabe båndet mellem politikerne 

Socialdemokratiets udspil »Nærheden 
tilbage« er det hidtil mest ambitiøse, og 

forhåbentlig bliver det virkelighed en dag

Hjemløseavisen Hus Forbi har i sep-
tember en historie fra Sundholm Pleje, 
som er sidste stop inden graven for 
en lille gruppe mennesker. Der kom-
mer jobcentret på besøg for at holde 
rådighedssamtaler, hvis beboere er for 
svage til selv at bevæge sig derhen. De 
ser systemet som en fj ende. Er det også 
sådan ude i landet?

– Helt klart. Arbejdsformidlingen var 
i gamle dage et bindeled mellem den 
arbejdsløse og virksomhederne, i dag 
opfattes jobcentret med rette som en 
modpart, og det er helt klart en af de 
ting, der får utrygheden til at stige. Jeg 
citerer en nedslidt pædagog i bogen: 

og befolkningen, siger Lars Olsen, som 
konkret forestiller sig reelle reformer for 
de sygemeldte – og ikke mindst dem, der 
er bange for at blive det.

– Gør det muligt for dem at få en før-
tidspension, eller giv dem reel hjælp til at 
få et andet arbejde. Man bliver også nødt 
til at gøre noget ved den kombination, at 
efterlønnen afvikles, og pensionsalderen 
stiger. Socialdemokraterne i Tyskland har 
for eksempel fået gennemført, at de, der 
er kommet tidligt på arbejdsmarkedet, 
kan gå nogle år før pensionsalderen. Hvis 
vi vil gøre op med utrygheden, bør vi også 
have fl eksibel pensionsalder.

Hvem vil du nå med bogen – politikere 
og embedsmænd på Slotsholmen?

– Hvis jeg ser en kernelæser for min indre 
nethinde, er det en tillidsmand i 3F, som 
ikke har gået længe i skole, men er engage-
ret i emnet. Men hvis nogle politikere – ikke 
mindst i Socialdemokratiet – vil læse med, 
vil jeg da blive rigtig glad for det. 
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FOLKETS HISTORIE

Gruppeformand Henrik Sass Larsen har 
kendt til hemmeligheden lige fra starten. 
Det er ikke så underligt, for han undfan-
gede ideen.

Faghistoriker og forfatter Martin 
E.O. Grunz har været indviet i projektet 
næsten lige så længe. Han blev nemlig 
hidkaldt som fødselshjælper.

Billedkunstner Jacob Brostrup har 
naturligvis også vidst besked. Det var 
nemlig ham, der blev bedt om at forløse 
arbejderbevægelsens og Socialdemokra-
tiets historie i et kunstværk, som i tæt på 

to år kun var kendt af en ganske snæver 
kreds i Socialdemokratiet. 

STOLTE OG STÆRKE ØJEBLIKKE
Men nu er hemmeligheden brudt. 
Det skete midt i september, da de syv 
gigantiske oliemalerier – skabt i Jacob 
Brostrups atelier mellem Nykøbing Sjæl-
land og Rørvig – blev hængt op i Socialde-
mokratiets gruppeværelse på Christians-
borg. »Folkets tid« hedder kunstværket, 
som favner fortællingen fra Louis Pio og 
Slaget på Fælleden til Mette Frederiksen 

og kampen om klimaet.  Og resultatet 
skuffer ikke Henrik Sass Larsen:

– Nej, vi har bestemt grund til at være 
glade. Opgaven er løst på allerbedste 
vis, siger gruppeformanden, som fik 
ideen, fordi han oplevede et behov for at 
udskifte de malerier, der havde pyntet op 
i gruppeværelset i tæt på 20 år. 

– Vi har en stærk historie, og jeg er ret 
optaget af, hvordan vi udbreder kendska-
bet til det, vi har været en del af. Derfor 
var ideen nærmest oplagt, og nu glæder 
jeg mig til at vise billederne frem. Og jeg 

Kunstværket »Folkets tid« fortæller arbejderbevægelsens og Socialdemokra
tiets historie. Nu hænger de syv malerier i gruppeværelset på Christiansborg 
som et inspirerende vidnesbyrd om partiets betydning og stolte øjeblikke.

AF MORTEN BRUUN  · FOTO: JONAS FEDDER WITT 

ARBEJDERKUNST
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glæder mig også til, at vi nu hver dag bli-
ver mindet om – og bliver inspireret af – 
nogle af vores stolte og stærke øjeblikke, 
siger Henrik Sass Larsen.

MED HJÆLP FRA OSKAR HANSEN
Han var i forvejen bekendt med Jacob 
Brostrups kunst – og den nu 45-årige 
billedkunstner var bestemt ikke svær at 
overtale, da han i november 2016 blev 
kontaktet af Henrik Sass Larsen. 

– Det var lige efter Trumps valgsejr. 
Jeg gik heroppe og sparkede græstørv og 
tænkte: »Hvordan skal det hele ende?« 
og så ringede Sass og spurgte med en 
lidt smart formulering, om jeg ville lave 
Socialdemokratiets svar på gobelinernes 
danmarkshistorie. Han tilbød mig, at jeg 
kunne tænke lidt over det. Jeg svarede, 
at det havde jeg allerede gjort, mindes 
Jacob Brostrup.

Han har løftet opgaven i tæt sam-
arbejde med Martin E.O. Grunz, der er 
faghistoriker og blandt meget andet har 
været formand for Selskabet for Arbej-
derhistorie (SFAH). 

– Min rolle har været at udpege de se-
neste 150 års vigtigste nedslagspunkter, 

begivenheder og personer, og så har det 
været op til Jacob at formidle og fortolke 
historien. Men forinden har vi altså brugt 
timer på at diskutere historien, definere 
konkrete begivenheder og socialdemo-
kratiske værdier og mærkesager. Det er 
alt det, vi håber, kunstværket fortæller, 
siger Martin E.O. Grunz – der i øvrigt er 
ophavsmand til kunstværkets titel.

– I sangen »Danmark for Folket« bru-
ger Oskar Hansen udtrykket folkets tid i 
første vers. Og det passer ret fint på det, 
vi har lavet, siger Martin E.O. Grunz.

KRAG, ANKER OG MORMOR
Jacob Brostrups særlige stil betyder også, 
at de to har kigget på tusindvis af foto-
grafier. Jacob Brostrup bruger nemlig en 
teknik, hvor han med hjælp fra sin com-
puter og et enormt billedarkiv skaber en 
form for collage, der bruges som oplæg 
til maleriet. Derfor optræder en skrænt 
fra Høve Strand og en trappe fra Norge på 
det samme maleri. 

Og så har Jacob Brostrup også glimt 
i øjet, når han arbejder. På maleriet 
”En bygning vi rejser”, der er en hyldest 
til folkepensionen i almindelighed og 

Jacob Brostrup følte en særlig ærefrygt, da 
han blev inviteret til at skabe billeder til 
Socialdemokratiets gruppeværelse. – Jeg har 
altid drømt om at lave kunst til netop det 
lokale, som jeg opfatter som maskinrummet 
for velfærdsstaten, siger han. 

velfærdsstaten i særdeleshed, ser vi Jens 
Otto Krag slappe af med staffeli og lær-
red. Han er i gang med at male et parcel-
hus – symbolet på fremtidens Danmark – 
mens en flok mennesker sidder omkring 
et bord og hygger sig. Heriblandt Jacob 
Brostrups mormor, far og mor og Anker 
Jørgensen med sin røde kaffekande.

– De fire passer meget godt sammen, 
smiler billedkunstneren.

FRA HEDTOFT TIL HØNSESTRIK
Tilsvarende er der også leget med 
detaljerne. På det originale foto af Nina 
Bangs første arbejdsdag som Danmarks 
første kvindelige minister står der en 
buste af en ukendt person bag hende. 
Det fotografi indgår i maleriet »Danmark 
for Folket« – men her er det U.P. Overby, 
manden bag »Snart dages det, brødre«, 
der kigger ned på Nina Bang. 

Undervejs støder vi også på mange 
andre centrale skikkelser som Pio, Stau-
ning, Hans Hedtoft og hans hustru Ella, 
Svend Auken og – fra det store udland – 
Nelson Mandela. Og så bliver vi forkælet 
med såkaldte almindelige mennesker og 
tidstypiske detaljer fra de enkelte epoker. 
For eksempel er det ikke tilfældigt, at Ja-
cob Brostrup har sneget en hønsestrikket 
vest med på »Ny kurs mod bedre tider«. 
Denne karakteristiske klud husker billed-
kunstneren nemlig fra sin egen opvækst, 
og man har jo – som han siger – »særlige 
præferencer for den tid, man selv har 
været en del af«.

– De syv malerier kan godt stå alene. 
Men mit ønske er da, at de opleves som 
et samlet kunstværk, og at man oplever 
historiens udvikling uden nødvendigvis 
at kende de personer, der optræder, siger 
Jacob Brostrup.

Læs mere om Jacob Brostrups arbejde  
og teknik på Brostrup.dk.

Se alle syv malerier på næste side 
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FOLKETS HISTORIE

FOLKETS TID

En bygning vi rejser 1955
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Danmark for Folket 1934 Fremtidens Danmark 1945

Ny kurs mod bedre tider 1993

Påskekrisen 1920

Realistisk og retfærdigt 2018

Slaget på Fælleden 1872

KOMMER OGSÅ SOM BOG
Jacob Brostrups syv malerier er 
kun en del af værket »Folkets 
tid«. I løbet af få måneder ud-
kommer der nemlig en bog med 
samme titel – skrevet af Martin 
E.O. Grunz, som altså her sætter 

yderligere et perspektiv på de 
knap 150 års historie, kunst-
værket favner. 

Der vil være syv illustrerede 
kapitler i bogen – et for hvert 
af de syv malerier – og ambi-

tionen er at fortælle en »bredt 
anlagt danmarkshistorie for den 
alment interesserede læser«. 
Bogen udgives af Gyldendal og 
forventes på gaden i begyndel-
sen af 2019.



VI GLÆDER OS TIL VALGET

– Jeg vil gerne gøre mit til, at Socialdemokratiet får en endnu stærkere 
social profi l. Sådan motiverer Camilla Fabricius sit ønske om at veksle 
posten som 1.viceborgmester i Aarhus til en post i landspolitik.

AF MORTEN BRUUN · FOTO: CLAUS BONNERUP

KANDIDATEN OG 
KREDSFORMANDEN

Hun har siddet i byrådet i Aarhus 
i mere end ti år. Ved kommunal-
valget i 2017 opnåede hun over 

2.500 stemmer. Og hun har i dag status 
som 1.-viceborgmester, formand for øko-
nomiudvalget og gruppeformand for den 
socialdemokratiske byrådsgruppe.

På den baggrund er det svært at påstå, 
at Camilla Fabricius savner politiske ud-
fordringer og indfl ydelse. Alligevel er hun 
villig til at sige farvel til de kommunale 
opgaver – og det sker, hvis hun ved næste 
valg får plads i Folketinget. 

Tidligere i år blev den 46-årige lo-
kalpolitiker nemlig stemt ind som ny 
folketingskandidat for Socialdemokratiet 
i Aarhus Vest. Og hun er aldeles klar i 
mælet, når hun begrunder, hvorfor hun 
gerne vil skifte rådhuset ud med Christi-
ansborg.

– Jeg vil gerne gøre mit til, at Socialde-
mokratiet får en endnu stærkere social 

profi l og bliver endnu mere optaget 
af kampen mod social ulighed, 
og at vi i endnu højere grad får 

FRA RÅDHUSET 
TIL CHRISTIANSBORG

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. 

Aarhus
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Folketingskandidat Camilla Fabricius 
brænder for socialpolitik. Og kredsfor-

mand Anders Terp er helt sikker på, at der 
bliver plads til de budskaber i den kommen-
de valgkamp. – Vi glæder os bare til, at det 
bliver alvor, siger de.
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KANDIDATEN
Hvis Mette Frederiksen tilbyder dig en ministerpost, vil du være: 
 Finansminister. Ha-ha-ha. Det ville selvfølgelig være mest oplagt at 
sige socialminister, men fi nansministeren har mere at sige. Og som 
 fi nansminister ville jeg fl uks gøre psykiatrien til en del  af fi nansloven.

KREDSFORMANDEN
Dit bedste kampagneråd til Camilla er: Under 
valgkampen skal hun huske at få hvile nok. Og 
så skal hun bare koncentrere sig om vælgerne 
og stole på, at baglandet gør det rigtige.

socialpolitik indarbejdet i en solidarisk, 
økonomisk politik, siger Camilla Fabricius.

LØSER IKKE OPGAVER GODT NOK
Hun er læreruddannet og har stort set 
altid beskæftiget sig med udsatte grupper 
– og besidder ikke mindst en stor viden om 
børn og unge med autisme og svær ADHD. 
Dem har hun arbejdet med som lærer på 
Langagerskolen – en kommunal special-
skole for børn med autisme eller svær 
ADHD – og dem er hun stadig tæt på, efter 
at hun har taget en diplomuddannelse i 
specialpædagogik og en lederuddannelse 
og er blevet selvstændig ADHD-coach.

– Det er min oplevelse, at der er en 
lang række kommunale, regionale og 
nationale sammenhænge og strukturer, 
hvor vi ikke i tilstrækkelig grad løser 
de grundlæggende udfordringer godt 
nok. Det gælder i særdeleshed inden for 
psykiatrien, men det gælder for eksempel 
også i forhold til de pårørende. Forældre 
til børn med autisme bliver mere og mere 
udfordret, siger Camilla Fabricius.

MISTEDE SIN SØSTER
Ud over at være coach og politiker er hun 
også ambassadør i pårørendeforeningen 
Bedre Psykiatri. Hun kender nemlig også 
selv rollen som pårørende. Hendes farmor 
var neurotiker og var ofte indlagt på den 
psykiatriske afdeling i Viborg. Og hendes 
lillesøster blev ramt af en spiseforstyr-
relse som teenager, og den forfulgte 
hende i ti år.

– Til sidst kunne hun ikke mere. Hun 
tog sit eget liv, da hendes datter – min 
niece – bare var tre år. Min søsters død 
var et stort personligt tab, og de første 
mange år efter selvmordet kunne jeg ikke 
tale om det. I stedet græd jeg meget. I 
dag er hendes historie en vigtig del af min 
drivkraft, og jeg håber, at jeg kan være 
med til at bryde tabuer ved at tale om, 
hvad der skete, siger Camilla Fabricius.

EN KLASSISK VALGKAMP
I Aarhus Vest, der blandt andet dækker par-
tiforeningerne i Viby, Brabrand, Stautrup, 
Harlev, Aabyhøj og Sabro, har Socialdemo-
kratiet ikke alene fået ny folketingskandi-
dat i år. Kredsformand Anders Terp er også 
nyvalgt. Og kredsen kunne næppe have fået 
et makkerpar, der allerede fra førstedagen 
var så sammentømret, som de to er. 

Camilla Fabricius og Anders Terp har 
nemlig kendt hinanden, siden de begge 
meldte sig ind i DSU Aarhus, og de har 
udført meget politisk arbejde sammen. 

Nu håber de, at de sammen med de 
øvrige kampagneaktivister kan sørge for, 
at kredsen igen bliver repræsenteret i 
Folketinget. Det har ikke været tilfældet, 
siden René Skau stillede op.

– Jeg forestiller mig, at kampagnen fak-
tisk bliver en meget klassisk valgkamp. 
Vi skal inddrage mange mennesker, og så 
skal Camilla være med så mange steder 
som muligt. Vores fordel er, at folk alle-
rede kender hende fra byrådet, hun har et 
bredt netværk, og så er hendes budskaber 
meget konkrete, siger Anders Terp, der i 
det civile er skoleleder.

SORT BÆLTE I KARATE
Han hæfter sig også ved, at Camilla 
Fabricius efter sine mange år i byrådet 
er ret robust og har »prøvet at være på 
forsiden«, som han formulerer det.

– Hun kan sagtens selv håndtere de poli-
tiske budskaber og så overlade det mere or-
ganisatoriske til mig og en kampagneleder. 
Og så gør vi det ikke sværere, end det er. 
Camilla kan godt lide en fl ad struktur, siger 
Anders Terp og afbrydes af kandidaten:

– Ja, Anders kender mig ret godt. Og så 
kan jeg godt lide, at han er typen, der si-
ger sin mening. Også når det ikke passer 
mig, siger Camilla Fabricius og tilføjer:

– I øvrigt har vi en stående aftale om, at 
kredsformanden altid har ret. 

Men skulle det alligevel udarte sig og 
komme til skærmydsler, bør Anders Terp 
nok passe på og dæmpe sig. Camilla Fabri-
cius har nemlig det sorte bælte i karate. 

Min søsters 
død var et stort 

personligt tab, og de 
 første mange år efter 
selvmordet kunne jeg 
ikke tale om det 
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Vi er i københavnerforstaden 
Rødovre. To kvinder er på vej ind 
for at handle i Netto, da de bliver 

stoppet af et kendt ansigt.
– Hvor er de røde roser, Morten, spørger 

de med et drillende smil Morten Bødskov.
Selvfølgelig er de på fornavn med den 

politiske veteran, som har haft samme 
valgkreds i knap to årtier – og naturligvis 
er der tid til en politisk snak, selv om den 
tidligere justitsminister ikke har roser 
med denne dag i Rødovre.

CHARMEOFFENSIVEN 
Godt gammeldags benarbejde krydret med nye grundige analyser 
betyder, at valgkampen nu bliver endnu mere målrettet. Systemet testes 
af blandt andre Morten Bødskov og hans gode partifæller i Rødovre.

AF NIELS NØRGAARD · FOTO: THOMAS SJØRUP

På  baggrund af data og  analyser af de  enkelte 
valgsteder har vi valgt fi re bolig områder ud

Her er den socialdemokratiske parti-
forening vant til at gå på gaden. Syv-otte 
måneder om året står de næsten hver 
lørdag på et torv eller foran en butik, og 
med udsigt til et valg skrues der ikke ned 
for den indsats.

– Partifællernes indsats er formidabel. 
Og vi får talt med en masse mennesker. 

Det er dét, et politisk parti også er til for, 
fastslår Morten Bødskov, der har det som 
en fi sk i vandet, når han går på gaden for 
at føre klassisk valgkamp.

FAT I SOFAVÆLGERNE
Denne gang har metoden ændret sig 
lidt. For partiforeningen i Rødovre har 
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Morten Bødskov er blevet valgt fem gange 
siden 1999 og stiller nu op for sjette gang. 
Men benarbejdet er blevet mere målrettet 
og systematisk, når han går på gaden med 
kredsformand Lars O. Harritslev Lauritzen.

MØD  
VÆLGERNE,  
HVOR  
DE BOR
Vicepartisekretær Matias Bredde 

er ikke i tvivl. Selv om Social-
demokratiet gerne vil i kontakt 

med alle vælgere, må man prioritere og 
gå efter de steder, hvor de potentielle 
S-vælgere bor, lever og kommer. 

– Vi prøver at prioritere og gøre vores 
mange frivillige partimedlemmer så 
effektive som overhovedet muligt. Vi 
kommer ikke til fysisk at kunne nå 
ud og snakke med alle mennesker i 
Danmark. Men dem, vi gerne vil nå, skal 
vi have tid til at lytte til og snakke med, 
siger Matias Bredde.

– Det er derfor, vi prioriterer at køre 
valgkampagner i og omkring de almene 
boligbyggerier frem for på Strandvejen 
nord for København. Der, hvor de dyre 
villaer til mange millioner ligger, er der 
nok ikke så mange S-vælgere at hente.

– Det vigtigste for os er, at vi møder 
danskerne og får en god seriøs snak 
med dem om, hvordan de synes, det 
går, og hører, hvilke tanker de har, un-
derstreger vicepartisekretæren.

TILBYDES ALLE KREDSE
I stedet for kun at »gætte« på, hvor der 
især kan hentes nye socialdemokrati-
ske stemmer, analyseres data nu fra de 
enkelte valgsteder. De kombineres med 
andre offentlige data for at undersøge, 
hvor man kan få mest muligt ud af at 
koncentrere de kommende måneders 
lokale kampagner og vælgermøder.

– Vi har masser af partimedlemmer, 
som i årevis er gået fra dør til dør, og 
de kender deres valgområder ud og 
ind. Men vi vil gerne fra centralt hold 
støtte dem og levere en ny metode. På 
den måde bliver det en kombination af 
»gammel« viden og nye data, som hjæl-
per med at fortælle, hvor det er bedst at 
føre valgkamp, siger Matias Bredde. 

I første omgang har 11 partikredse 
over hele landet testet de nye metoder. 
Målet er, at alle kredse i hele landet kan 
trække på den viden, når statsministe-
ren udskriver folketingsvalg, og det for 
alvor går løs. 

– med hjælp fra partikontoret – taget nye 
digitale metoder i brug for at målrette 
aktiviteterne mod vælgerne netop der, 
hvor der er bedst mulighed for at erobre 
nye socialdemokratiske stemmer.

– Det er en meget mere systematisk 
tilgang, vi nu tager i brug, siger Morten 
Bødskov, som oplever, at fornyelsen 
blandt andet styrker demokratiet og får 
flere til at deltage.

Anna Kirkegaard er en af drivkræfterne 
i valgkampen i Rødovre. Hun er med til at 
analysere, hvor man især bør føre kam-
pagne og møde vælgerne. 

– Det er lidt som det, Barack Obama 
gjorde i USA første gang, som vi nu prø-
ver af herude i Rødovre. Vi vil gerne rette 
vores budskaber mod præcis de vælgere, 
som er mest lydhøre. På den måde bruger 
vi kræfterne bedst, noterer Anna Kirke-
gaard, der til daglig læser statskundskab.

Konkret betyder det, at data – primært 
fra de to seneste kommunalvalg – er 
gennemanalyseret. Samtlige valgsteder, 
store som små, er kortlagt i forhold til 

både valgdeltagelse og socialdemokrati-
ske stemmer.

– Nu står vi generelt ret godt på alle 
valgsteder i hele Rødovre. Der, hvor vi 
står ”dårligst”, får vi kun 42 procent af 
stemmerne. Men for eksempel er vi lige 
nu i et område, som er blandt de steder 
i Danmark, hvor færrest stemmer, siger 
Anna Kirkegaard.

Den lave valgdeltagelse til trods er der 
altså stadig en høj andel, der stemmer 
socialdemokratisk. 

– Vi tror, at her er der en god mulighed 
for at få endnu flere til at stemme på os 
næste gang, siger Anna Kirkegaard og 
suppleres af Morten Bødskov:

– Nu vil vi fokusere lidt mere på 
sofavælgerne. På baggrund af data og 
analyser af de enkelte valgsteder har vi 
valgt fire boligområder ud. Målet er at få 
flere til at stemme – og selvfølgelig helst 
på os, siger Morten Bødskov. 

RETTE STED BETYDER NOGET
For den lokale partiformand Lars O. Har-
ritslev Lauritzen har det været fast arbej-
de at stå i spidsen for de lokale kampag-
ner. Han overtog posten i 2017, men har 
været involveret i kredsens kampagner i 
flere år, og han føler, at partiforeningen 
med de mange aktive socialdemokrater 
har ført konstant valgkamp de seneste 18 
måneder. Først kommunalvalget i 2017  
– her gik partiet frem med to mandater  
– og nu det kommende folketingsvalg.

– Vi kan se, at det betyder noget at 
være synlig de rette steder. Vi bruger 
også Facebook og lokale aviser for at 
trække folk til. Sidegevinsten har været, 
at vi også får flere medlemmer. Dem 
kan vi godt bruge, for aktivitetsniveauet 
er højt herude, siger Lars O. Harritslev 
Lauritzen, der er formand for en partifor-
ening, som de seneste tre-fire år har op-
levet en fremgang på næsten ti procent 
og nu tæller 435 medlemmer.

De tre »gadeaktivister« håber alle, at 
de systematiske, digitale metoder virker 
og betyder fremgang ved næste valg:

– Vi skal jo have genvalgt et social-
demokratisk folketingsmedlem, siger 
Morten Bødskov fra Rødovre med et 
skævt smil. 
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DET GRÅ GULD  
Der er gang i den aarhu-
sianske aktivitetsgruppe 
»Det grå guld«, der arran-
gerer debatter og aktioner 
med fokus på ældres rettig-
heder. 14. august var grup-
pen til fællesspisning på 
lokalcenter Frederiksbjerg 
og Langenæs sammen med 
EU-kandidat Niels Fuglsang. 

– Det er en måde at syn-
liggøre »Det grå guld« på  i 
lokalområdet. Der er over 
en million pensionister i 
Danmark, og mange af dem 
stemmer på Dansk Folke-
parti. Dem har vi egentlig 
tænkt os at hente hjem, 
fortæller initiativtager Karte 
Grønkjær Dyrholm. 

EN AKTIE 
OG EN 
RØD MIDDAG
Socialdemokraterne i 
Rønnede, Dalby og om-
egn har udstedt valg-
støtteaktier i forbindelse 
med den kommende 
folketingsvalgkamp for 
Faxe-kredsens kandidat 
Tanja Larsson.

– Aktierne koster 50 
kr. per styk, og hver 
aktie er også et lod i en 
lodtrækning blandt ak-
tionærerne om en »Rød 
Middag« med Tanja Lars-
son, så man kan høre, 
hvad Tanja står for, for-
tæller næstformand Ma-
rian Christensen. 

Alle aktionærer vil 
fremover blive indkaldt 
til aktionærmøde hvert 
år, hvor Tanja Larsson vil 
fortælle om sit politiske 
arbejde, og man kan få 
en debat med hende.

På billedet overdrager 
Tanja Larsson de første 
aktier til Marian Chri-
stensen, der købte to. 

FIRE UGER I HJEMMEPLEJEN
I Svendborg har den lokale 
 folke tingskandidat Bjørn Branden-
borg brugt fi re uger af  sommeren 
som sosu-hjælper i hjemmeplejen 
og dermed fået indblik i forholde-
ne for både  borgere og medarbej-
dere. 

Det har givet masser af positiv 
omtale. 

– Han ville gerne lære området 
at kende, for han syntes, han vid-
ste for lidt. Så han søgte et vikariat 
her i sommerferien. Han var blandt 
andet ude ved vores æresmedlem, 

tidligere fælles tillidsformand Kaj 
Dam, som lige er blevet 90, fortæl-
ler kreds formand Torben Jensen. 

Nu planlægger kredsen en 
bådturné med folketings-
kandidaten til de små øer i 
Det Sydfynske Øhav. 

BANKO FRANK-O
Nørrebrokredsen i København 

afholdt den 16. august banko 
i smukke lokaler i koncert-
kirken på Blågårds Plads. 
Københavns overborgme-
ster, Frank Jensen, gjorde 

comeback som banko vært, 
og overskuddet gik til Kirkens 

Korshærs sommerudfl ugter.

– Det er en måde at vise, at 
Socialdemokratiet på Nørrebro 
engagerer sig i lokalområdet 
ud over hvert fj erde år, hvor vi 
beder om folks stemmer. Vi vil 
gerne vise, at vi tager de lokale 
hverdagsudfordringer alvorligt, 
fortæller kreds formand Jakob H. 
Th iemann. 

RULLENDE RØDT HOVEDKVARTER
I Esbjerg har Den Røde Cam-
pingvogn været på turné for at 
holde folketingskandidat An-
ders Kronborg (sommer)varm. 

– Man bliver altid godt mod-
taget af borgerne. Og camping-
vognen er et godt samlings-
punkt for de frivillige, når man 
er ude. Så går man en time for 
at dele pjecer ud, og så kommer 
man tilbage igen og kan tage en 

kop kaff e, fortæller formand for 
partiforening Esbjerg Poul-Erik 
Hansen. 

Den røde campingvogn vil 
fortsat være på vejene i Esbjerg 
og på Fanø hver måned frem 
mod folketingsvalget. 

På billedet fra venstre: kas-
serer Bent Skov, kampagneko-
ordinator Kenn Schell Ander-
sen, folketingskandidat Anders 

Kronborg, formand for DSU Es-
bjerg Michelle Nilüfer Sarialtun 
og formand Poul-Erik Hansen.

Landet over syder det af kampagneaktiviteter
KOM BARE AN
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Folketingsvalget nærmer sig 
med hastige skridt. Inden vi 
går på sommerferie i 2019, 

har der været afholdt valg i Dan-
mark, og forhåbentlig har vi fået 
en ny socialdemokratisk regering. 
DSU er gået ind i den nye politiske 
sæson med en klar ambition: Vi 
vil være den stærkeste ungdoms-
politiske kampagnemaskine fra 
nu af og frem til valgdagen. Målet 
er, at Socialdemokratiet skal blive 
det største parti blandt unge. 

Derfor har vi også allerede nu 
skudt valgkampen i gang som 
den eneste ungdomspolitiske 
organisation i Danmark. Tirsdag 
den 14. august holdt vi et kæmpe 
kickoff event i København, hvor 
fl ere end hundrede DSU’ere var 
samlet. Mette Frederiksen mødte 
op og skabte engagement, og 
derefter indtog DSU hele hoved-
staden med stationskampagne og 

dør til dør-kampagne på kollegier 
og i ungdomsboliger. 

Startskuddet på DSU’s valg-
kamp markerer et gearskifte i 
organisationen. Fra nu af er vi 
at fi nde på uddannelsesinstitu-
tioner, arbejdspladser, gader og 
stræder, indtil stemmeurnerne 
tømmes. Vores budskab er enkelt: 
Danmark har brug for en ny rege-
ring og en ny start. 

NEDTUR MED LØKKE
Siden Lars Løkke Rasmussen blev 
sendt ind i Statsministeriet, har 
højrefl øjen intensiveret krigen 
mod ungdommen. Der er blevet 
skåret massivt på erhvervsud-
dannelserne, privatskolerne er 
blevet forgyldt, og vi har ikke fået 
gjort op med det historisk skæve 
uddannelsessystem. Klimafor-
andringerne er blevet ignoreret, 
Danmarks grønne ambitioner er 

blevet sænket, og energiforsk-
ningen er blevet rundbarberet. 
Antallet af fattige børn stiger, og 
vores ungdomsgeneration har 
et psykisk dårligere helbred end 
nogensinde før. 

Alt i alt har Løkke-regerin-
gens politik gjort kløfterne i 
Danmark større og udfordret 
den sammen hængskraft,  der 
er forudsæt ningen for vores 
velfærdssamfund. Nu bør vi som 
samfund tage skeen i den anden 
hånd og få en regering, der tør 
investere i mennesker. Vi skal 
sikre lærepladser til alle unge, 
afskaff e uddannelses loftet, skabe 
verdens grønneste velfærds-
stat og investere i velfærd. Kort 
sagt: Danmark har brug for en 
socialdemokratisk regering igen 
– og DSU vil gå forrest i kampen 
– og vi kaster os på sværdet for 
 #EnNyStartForDanmark.  

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.

#ENNYSTARTFORDANMARK

AF FREDERIK VAD NIELSEN, FORBUNDSFORMAND, DSU

DSU er allerede i gang med valgkampen. 
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EU-TEMA
AF MORTEN BRUUN 
FOTO: THOMAS SJØRUP

I foråret blev der landet over sat navn på de ni kandidater, der udgør Social
demokratiets hold, når der næste år er valg til EuropaParlamentet. Hoved
bestyrelsen har anbefalet, at Jeppe Kofod bliver spidskandidat igen – ligesom 
han var det i 2014 – og på kongressen bliver de øvrige kandidaters placering 
på listen afgjort. Vi følger naturligvis de ni kandidater – og indleder i dette 
nummer med at besøge Jeppe Kofod og Christel Schaldemose i Bruxelles. 

MESTRENE
EUROPA -
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Op til næste års EP-valg betragter 
mere end halvdelen af dan-
skerne – helt præcis 56 procent 

– klima- og miljøbeskyttelse som det 
allervigtigste emne, EU skal beskæftige 
sig med. Det viste en undersøgelse, som 
Eurobarometer offentliggjorde sidst i 
maj, og det er »opmuntrende« ifølge de 
to EU-parlamentarikere Jeppe Kofod og 
Christel Schaldemose.

Undersøgelsen viste også, at et rekord-
stort antal danskere – hele 76 procent 
– er positive over for vores medlemskab 

af EU, og kun syv procent har lyst til at 
følge med briterne ud af fællesskabet. 
Til gengæld er der stor folkelig skepsis i 
store EU-lande som Tyskland og Frankrig, 
og det er »bekymrende« ifølge de to.

– Det er vigtigt, at vi graver os ned i de 
her ting. Vi er stærke tilhængere af EU, 
men vi mener også, at der er ting, der kan 
gøres bedre, siger de.

HVORDAN BLIVER VALGKAMPEN?
– Vi vil opleve større eftertænksomhed, i 
forhold til hvad det er for et samarbejde, 

vi ønsker – og hvorfor det er vigtigt for 
et lille land som Danmark, siger Jeppe 
Kofod.

– Vi skal sætte os for at fortælle dan-
skerne, at EU er godt, men at der også er 
en masse ting, vi gerne vil have foran-
dret – og at vi også her i Bruxelles tager 
kampen op mod globaliseringen og dens 
udfordringer, siger Christel Schaldemose.

Parlamentsvalget finder sted 26. maj 
2019. Danmark skal besætte 14 af parla-
mentets 705 pladser. 

Anders Baun 
 Sørensen, 50 år,  
maskiningeniør og 
konsulent. Bor på 
Samsø, stiller op i 
 Region Midtjylland.

Christel Schalde
mose, 51 år, histo-
riker og medlem  
af Europa-Parla-
mentet siden 2006.  
Bor på Frederiks-
berg, spidskandidat i 
 Region Syddanmark.

Jakob Thiemann,  
46 år, gymnasie-
lærer, formand for 
Social demokratiet på 
Nørre bro, stiller op i 
Region Hovedstaden.

Mette Poulsen, 45 år, 
bachelor i italiensk  
og markedsføring, 
salgs- og kunde-
servicemedarbejder 
hos Molly Marais. Bor 
i Nærum, stiller op i 
Region Hovedstaden.

Jeppe Kofod, 44 år, 
MPA og medlem af 
Europa-Parlamentet 
siden 2014, gruppe-
formand for Social-
demokratiet i Europa-
Parlamentet. Bor i 
København, indstillet 
af HB som partiets 
spidskandidat.

Marianne Vind, 47 
år, hospitalslaborant, 
næstformand for  
HK Privat siden 2011.  
Bor i Havdrup,  
spidskandidat i 
 Region Sjælland.

SÅDAN BLIVER VALGKAMPEN

Bagerste række fra venstre:

Morten Klessen, 48 
år, lærer i Brønders-
lev, sportschef i AaB’s 
kvindeelite afdeling, 
medlem af byrådet 
i Jammerbugt Kom-
mune. Bor i Biersted, 
spidskandidat i Re-
gion Nordjylland.

Lasse Holm Grøn
ning, 41 år, historiker, 
arbejder som EU-
rådgiver for en række 
forskningsinstitu-
tioner. Bor i Lohals, 
 stiller op i Region 
Syddanmark.

Niels Fuglsang, 33 år, 
uddannet i stats-
kundskab/public 
science, ph.d.-stipen-
diat i politisk økono-
mi hos CBS. Bor i Aar-
hus, spidskandidat i 
Region Midtjylland. 

Læs mere om de ni kandidater på www.socialdemokratiet.dk

SIDSTE
Umiddelbart efter 
red. deadline måtte 
Mads Hersbøll 
(nr. 3 fra venstre 
bagerst) trække sig 
som kandidat pga. 
personlige årsager. 
Istedet opstiller 
Jakob Thiemann.
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VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET

DET ER OS MED  
SOLIDARITETS- 
PAGTEN
– Det er måske vores hidtil 
mest fokuserede EUoplæg. 
Det fortæller, hvad der  
virkelig er vigtigt for os  
som socialdemokrater.  
Sådan lyder EUpro 
filerne Jeppe Kofod og 
Christel Schaldemoses 
dom over solidaritets
pagten før næste  
års valgkamp.

Et bestemt ord vil stå bøjet i lysende 
europæisk neon over Socialde-
mokratiets ni kandidater og alle 

partiets øvrige kampagneaktiviteter, når 
vi næste forår skal vælge nye medlem-
mer til Europa-Parlamentet.

Og det er solidaritetspagten. Dét 
begreb er nemlig det bærende i Socialde-
mokratiets valgoplæg, »En solidaritets-
pagt for Europa«, som handler om kam-
pen mod social dumping, mod lemfældig 
selskabsbeskatning og mod international 

skattesvindel. I en tid med globalisering 
er det nemlig de tre onder, der udgør den 
største trussel mod velfærdsstaten, som 
vi kun formår at holde liv i, hvis vi alle  
– både lønmodtagere og virksomheder  
– yder vores bidrag gennem skatten. 

Derfor er oplægget reelt et kampskrift 
for velfærdsstaten, og Socialdemokrati-
ets to EU-profiler Jeppe Kofod og Christel 
Schaldemose tøver ikke med at udtrykke 
stor begejstring for det politiske udspil før 
den formelle vedtagelse på kongressen:
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– Med solidaritetspagten siger vi, hvad 
der virkelig er vigtigt for os som social-
demokrater, understreger Jeppe Kofod 
– gruppeformand for de danske social-
demokrater i Bruxelles og vicepræsident 
for parlamentets socialdemokratiske 
gruppe, S&D.

– Oplægget er vores måske mest foku-
serede EU-valgprogram hidtil, supplerer 
Christel Schaldemose, som har siddet i 
parlamentet siden 2006 og nu stiller op 
for fjerde gang.

EN POLITISK KAMPPLADS
Kernen i »En solidaritetspagt for Europa« 
er kampen for ordentlige løn- og arbejds-
forhold, gode arbejdspladser og fair kon-
kurrence. Og det er – som Jeppe Kofod 
formulerer det – »ikke så overraskende, 
for det har jo altid været en hjertesag«:

– Det er afgørende for, at vi gennem 
velfærdsstaten kan finansiere den frie 
adgang til sundhed, vores uddannelse, 
vores ældreomsorg og så videre. Og så 
nytter det ikke noget at lokke med alt 
for lave selskabsskatter og se igennem 
fingre med skattesnyd og skattesvindel. 
Vi skal have flere til at betale til fælles-
skabet. Ikke færre, siger Jeppe Kofod og 
fortsætter:

– Da man i sin tid oprettede det 
indre marked, vidste man godt, at for 
eksempel arbejdsforholdene ville blive 
pressede. Nogle borgerlige synes måske 
ligefrem, at det er fantastisk, for så kan 
man få noget billigere arbejdskraft, 
og man kan holde lønningerne i ro 
blandt specielt de ufaglærte. Det 
synes vi ikke, og netop her adskiller 

den socialdemokratiske vej sig fra 
den borgerlige. Med vores oplæg 
viser vi sådan set bare, at EU er en 
politisk kampplads.

Samtidig er Christel Schalde-
mose glad for, at solidaritetspag-
ten ikke har form som et udspil, 
som vælgerne kan betragte som et 
»alt godt fra havet«-oplæg:

– Vi fokuserer på at gøre en for-
skel dér, hvor det giver mening, at 
EU skal gøre en forskel. Her kan 
det godt være, at eksempelvis so-
cial dumping ikke er et problem 
for de veluddannede. Men det er 
det faktisk for dem med korte 
eller ingen uddannelser, og her 

siger vi, at alle lønmodtagere i Europa 
skal have en løn, de kan leve af. Nu skal 
det indre marked også være en fordel for 
de lavtuddannede og lavtlønnede, siger 
Christel Schaldemose og tilføjer:

– Der er masser af arbejdsløse i Europa, 
men hvis de kommer til Danmark for at 
arbejde, så skal de have en ordentlig løn. 
Helt elementært handler det om samme 
løn for samme arbejde i samme land.

HUSK MONTRICEPIGERNE
Somme tider går det også den modsatte 
vej. Således gjorde forårets DR-dokumen-
tar om montricepigerne fra Thy og udflyt-
ningen af deres arbejdspladser til Polen 
stort indtryk på Christel Schaldemose. 

– Udsendelsen skar helt ind i hjertet. 
Dét, der gjorde allermest ondt, var at se, 
hvordan montricepigerne skulle oplære 
de polske kvinder, som havde overtaget 
deres arbejde nede i Polen. Det handlede 
om penge, og selv om det ikke blev sagt, 
bliver man selvfølgelig bekymret over, 
om der er fair konkurrence på EU’s indre 
marked. Det er enormt vigtigt, at vi sør-
ger for, at EU ikke understøtter den slags 
udflytninger, siger Christel Schaldemose.

Tilsvarende eksempler kan findes i an-
dre brancher. Således fremhæver Jeppe 
Kofod de danske slagterier, der har sendt 
deres grise til Tyskland for at lade dem 
slagte af kolonnearbejdere, der kom til 
Tyskland og fik så lave lønninger, at det 
var umuligt at konkurrere med dem. 

– Sådan nogle ting går ikke. Der skal vi 
forstå, at vi kan bruge EU-samarbejdet til 

at løfte og bevare gode arbejdspladser på 
gode forhold, siger Jeppe Kofod.

STOP RÆSET MOD BUNDEN
Parallelt med kampen mod social dum-
ping står opgøret med skattesvindlerne 
og kampen for anstændige selskabsbe-
skatninger helt centralt i solidaritetspag-
ten. De områder har holdt Jeppe Kofod 
mere end fuldtidsbeskæftiget de senere 
år – blandt andet fordi han blev udpeget 
til at stå i spidsen for det parlamentsud-
valg, der kulegraver sager om hvidvask af 
penge, skattefusk og momssvig. 

– Der er nok at tage fat på. Helt kon-
kret mener jeg, at samarbejdet omkring 
selskabsbeskatning er brudt sammen i 
Europa. Man har aftalt at oprette et indre 
marked, hvor kapitalen og tjenesteydel-
ser flyder frit. Men man har ikke aftalt 
regler for, at når Folketinget beslutter sig 
for en selskabsskat på et par og tyve, så 
gælder det alle de selskaber, der tjener 
penge i Danmark. Det må ændres, siger 
Jeppe Kofod.

– Ja, vi skal simpelt hen have stoppet 
det ræs mod bunden, vi er vidner til, når 
det gælder selskabsbeskatning, siger 
Christel Schaldemose. 

Vi fokuserer på at 
gøre en forskel dér, 

hvor det giver mening, at 
EU skal gøre en forskel

DET VIL VI
Med opbakning fra søsterpartierne i EU vil Socialdemokratiet blandt andet forsøge at 
få følgende gennemført i Europa-Parlamentet: 
•  Styrket samarbejde til bekæmpelse af international skatteunddragelse og skattely
•  Skrappe sanktioner mod lande, der fungerer som skattely, herunder EU-lande
•  Skat på finansielle transaktioner
•  Indførelse af en social protokol i EU-traktaten for på den måde at sikre en fair 

udvikling af arbejdsmarkedet i EU.

DET VAR SKATTENS 
Fra 2003 til 2017 er selskabsskatten blevet sænket 106 gange i Europa.

I Irland var den officielle selskabsskat i 2014 12,5 procent. Alligevel slap Apple 
med at betale 0,005 procent i kraft af en særlig gunstig aftale.

Skattefusk og skattesvindel koster hvert år EU’s medlemslande, hvad der 
svarer til cirka 15.000 kroner for hver eneste borger. Omregnet svarer det til 7.440 
milliarder kroner (eller tæt på 350 Storebæltsbroer).
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Det er onsdag morgen i Bruxelles. 
Klokken nærmer sig 8.30, da Jeppe 
Kofod i hyggelig smalltalk med 

et par af sine medarbejdere stiger ud 
af elevatoren på femtesalen i Europa-

Parlamentets bygning og sætter kursen 
mod møderummet med det mundrette 
navn ASP05G315.

Han tager plads for enden af det nød-
debrune langbord, som han gør hver ons-

dag, når han som gruppeformand for de 
danske socialdemokrater her i parlamen-
tet styrer det ugentlige delegationsmøde. 

Her diskuterer partiets tre folkevalgte 
parlamentsmedlemmer aktuelle politiske 

Gruppen for Det Progressive Forbund af   

Socialdemokrater   
i Europa-Parlamentet

S&D

EU SKAL VURDERES 
PÅ SINE RESULTATER
Jeppe Kofod og Christel Schaldemose er varme tilhængere af EU. Og de bidrager 
begge med resultater, de er stolte af. Men de er også helt bevidste om, at 
mange ting kan gøres bedre. Vi har mødt de to parlamentarikere i Bruxelles.

– Arbejdsmarkedet er noget af det, vi skal 
passe allermest på, lød Christel Schaldemoses 
budskab til tillidsrepræsentanter fra 3F
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dagsordener og praktiske gøremål med 
deres embedsmænd. Denne majdag er Ole 
Christensen dog syg, men fraværet af den 
nordjyske politiker forhindrer ikke, at det 
er hans medarbejdere, der vælger denne 
uges morgensang. Med hjælp fra Arbej-
dersangbogen – udgaven fra 1992, som 
ligger klar foran alle 13 mødedeltagere 
– kaster de sig over »Den danske sang er 
en ung blond pige«. Og de få stemmer til 
trods lyder Kai Hoffmanns og Carl Nielsens 
klassiker faktisk rasende godt.

Det skyldes ikke mindst, at Christel 
Schaldemoses politiske rådgiver, Mik-
kel Mejling, har en fortid i Københavns 
Drengekor. Og tenoren har stadig talent 
for at istemme »så syng da, Danmark, lad 
hjertet tale, thi hjertesproget er vers og 
sang«, så de små nakkehår rejser sig på 
Socialdemokratens udsendte. 

KRIMINALITET OG KÆDEANSVAR
Vi er her, fordi vi gerne vil gøre en slags 

Efter morgenmødet skal Jeppe Kofod 
bruge resten af dagen på sit opgør med 
de horder af store selskaber, rige borgere 
og gemene kriminelle, der bruger vores 
finansielle system til at vaske sorte penge 
hvide. Han kan ikke fordrage dem og vil 
gøre sit til at gøre deres liv besværligt. Og 
det kan han som ordfører for EU-Parla-
mentet i Det Særlige Skattesnydsudvalg.

Christel Schaldemose har også vigtige 
sager på programmet. Nogle af dem 
handler om lovgivning, andre handler 
om helt elementær oplysning om hendes 
arbejde. En gruppe på 43 tillidsrepræsen-
tanter fra 3F’s private service, hotel og 
restaurations-sektor gæster parlamentet 
og vil gerne høre hendes bud på blandt 
andet det indre marked og arbejdskraf-
tens fri bevægelighed. 

– Jeg er tilhænger af det europæiske 
samarbejde. Det er med til at skabe fred 
og solidaritet. Men der er også problemer 
– blandt andet med de arbejdsgivere, der 
hverken vil betale ordentlig løn eller skat. 
Herfra har vi svigtet jer, der gør rent, fordi 
vi ikke har gjort nok for at gribe ind, men 
nu foreslår vi blandt andet kædeansvar. 
Arbejdsmarkedet er noget af det, vi skal 
passe allermest på, og fagforeningerne 
er nøglen til et stabilt arbejdsmarked. I er 
altid velkomne til at gribe fat i os. Faktisk 
skal I gøre det. Det er jo jer, der ved, hvor 
skoen trykker, siger Christel Schalde-
mose, som i øvrigt har smidt sine egne 
sko og møder 3F’erne fordomsfrit og på 
flade fødder.

EU KAN GØRE EN FORSKEL
Da vi gik til parlamentsvalg i 2014, var 
Europa stadig præget af den finansielle 
krise. Siden fulgte flygtningekrisen og 
Brexit, og senest har befolkningerne i 
blandt andet Italien valgt stærkt populi-
stiske og EU-kritiske regeringer. Og både 
Jeppe Kofod og Christel Schaldemose kan 
godt forstå dem, der savner europæisk 
handlekraft. 

– Hvis de 28 medlemslande ikke kan 
samarbejde, så bliver tingene ikke til 
noget, længere er den ikke. Og så kan 
parlamentet hoppe og danse og råbe og 
skrige nok så meget, og kommissionen 
kan komme med alle mulige spændende 

Vi skal tale 
om, hvordan 

 borgerne i Danmark 
og EU får et bedre liv

status over den socialdemokratiske 
gruppes indsats. Tilfældet vil, at vi dukker 
op på en dag, der fra morgenstunden 
præges af, at Facebook-stifteren Mark 
Zuckerberg dagen forinden blev afhørt i 
parlamentet om den store skandale om 
datamisbrug. 

Bordet rundt er der enighed om, at han 
var en fuser, og Christel Schaldemose, 
der arbejder intenst med blandt andet 
forbrugersikkerhed og Facebook, har 
nærmest kun skuldertræk tilovers.

– Det var ærgerligt, at han slap af sted 
med ikke at svare på de i øvrigt gode 
spørgsmål, sukker hun.

Hver onsdag mødes 
 Socialdemokraiets danske 
delegation i Bruxelles – og 
alle møder indledes med 
Arbejdersangbogen.
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forslag. EU skal ikke sælges. EU skal vur-
deres på de resultater, der leveres, siger 
Jeppe Kofod og hæfter sig ved, at der 
faktisk findes gode eksempler:

– Når det eksempelvis gælder hånde-
ring af migrationsproblemerne, synes 
jeg, der er taget positive skridt inden for 
det sidste korte stykke tid. For eksempel 
har EU indgået en aftale med Nigeria, og 
siden juni sidste år er flere end 25.000 
af de illegale migranter, der havde søgt 
mod Libyen og ventede på at komme til 
Europa, returneret til Nigeria. Hvis man 
kan stoppe den strøm af illegale migran-
ter, bidrager EU til at løse et problem, 
der er med til at gøre rigtig mange af os 
usikre i hverdagen. Og samtidig får vi 
plads til at hjælpe dem, der reelt er på 
flugt fra krig og forfølgelse, siger Jeppe 
Kofod og understreger, at intet land kan 
håndtere de problemer alene:

– Der kan EU gøre en forskel på vegne 
af os alle, siger han.

BORGERNES GODE LIV
Christel Schaldemose er helt enig i, at det 
er vigtigt at have fokus på de grænse-
overskridende udfordringer. Til gengæld, 
påpeger hun, vil det være nyttigt at 
skalere ned på andre områder.

– I virkeligheden skal vi se det som en 
lakmusprøve, hver gang der bliver stillet 
et forslag, og spørge os selv, om landene 
bedst klarer det her selv eller i fælles-
skab. Hvis det første er tilfældet, skal EU 
ikke blande sig. Vi skal tale om, hvordan 
borgerne i Danmark og EU får et bedre liv. 
Det vil give os et mere reelt fokus i vores 
arbejde, siger Christel Schaldemose.

– I en tid med Trump og America First 
tror jeg også, vi skal forstå, hvordan vi 
kan bruge EU, når det gælder de grænse-
overskridende spørgsmål. For eksempel 
kan klimaforandringer ikke løses af det 
enkelte land. Hvis vi vil sætte Danmark 
først, sker det ved, at vi er aktive i Europa 
og EU. Det er det, vi gør som socialdemo-
krater, når vi kæmper for at få eksem-

pelvis Parisaftalen – den aftale, Trump 
trak sig fra – ind i handelsaftalen mellem 
Japan, Singapore og EU. Det lykkedes og 
er et eksempel på, hvordan EU kæmper 
på vores vegne for grøn omstilling, siger 
Jeppe Kofod.

VI KAN VÆRE STOLTE
Vores besøg nærmer sig sin afslutning. På 
falderebet er det fristende at spørge de 
to politikere, om de egentlig er tilfredse 
med den indflydelse, de har i EU. Om de 
har deltaget i aftaler, de ligefrem er stolte 
af. Og det har de, selv om de faktisk er 
bedre til at rose hinanden end sig selv:

Christel Schaldemose vil dog gerne 
vedstå, at hun er tilfreds med sin indsats 
som socialdemokraternes forhandler i 
den såkaldte Dieselgate, hvor hun var 
oppe imod bilindustrien.

– Det lykkedes at komme igennem 
med langt hårdere krav til medlems-
staterne om at kontrollere bilerne. De 
borgerlige ville ikke være med og blev ret 
sure på mig, fordi jeg var så insisterende. 
Jeg ved, at det resultat, vi kom igennem 
med, har været med til at redde men-
neskeliv, og kravene vil stå mange år 
endnu, og selv om jeg normalt ikke roser 
mig selv, er jeg simpelt hen så stolt af det 
resultat, siger hun.

Og Jeppe Kofod peger på sin indsats i 
kampen mod skattesnyd, korruption og 
bestikkelse som en opgave, han selv er 
tilfreds med.

– Jeg husker Luxleaks som den første 
kæmpe sag, da jeg kom herned i efter-
året 2014. Luxembourg havde indgået 
hemmelige skatteaftaler med de største 
selskaber på jorden, som slap for at be-
tale skat, hvis de overførte deres indtæg-
ter fra eksempelvis Danmark til Luxem-
bourg, siger Jeppe Kofod og fortsætter:

– Det er slut nu. Vi har fået lovgivning 
igennem, der sikrer, at alle skatteaftaler 
og skatteafgørelser nu skal deles mellem 
landene. Jeg har også foreslået og fået 
vedtaget, at parlamentet nu officielt me-
ner, at man skal kunne tage banklicensen 
fra pengeinstitutter, hvis de bevidst, 
systematisk og gentagent medvirker til 
hvidvaskning, skatteunddragelse eller 
anden finansiel kriminalitet. De skal leve 
op til reglerne og lovgivningen ligesom 
alle andre, og der skal være konsekven-
ser, hvis de ikke gør. De resultater er jeg 
faktisk stolt af. 

Hvis de 28 
 medlemslande 

ikke kan samarbejde, 
så bliver tingene  
ikke til noget, længere 
er den ikke

Luxleaks var den første store finansielle skandale, Jeppe Kofod kastede sig over som nyvalgt i 
2014. Siden har han fået en central rolle i kampen mod skattesnyd, korruption og bestikkelse.



SOCIALDEMOKRATEN SEPTEMBER 2018 37

KÆRE DAN
Jeg er interesseret i K.K. Steincke. 
Er han ikke en lidt overset fi gur i vores 
partis historie? Hvad var hans vigtigste 
politiske resultater? 

Venlig hilsen
Sigfred Pustelnik, Middelfart

KÆRE SIGFRED
Jeg er enig med dig i, at Karl Kristian 
Steincke fortjener mere anerkendelse, 
end han har fået. Han var nemlig hoved-
arkitekten bag den socialreform, der ofte 
betegnes som starten på den danske 
velfærdsstat. 

Socialreformen blev ganske vist 
forhandlet hjem af landsfader Th orvald 
Stauning personligt i januar 1933 som 
en del af Kanslergadeforliget, men det 
var Steincke, der i årene forud havde sat 
behovet for sociale forandringer på dags-
ordenen. Ligesom det var ham, der blev 
sat til at gennemføre reformen i praksis.

Reformen samlede et bureaukratisk 
miskmask af 55 eksisterende regelsæt i 
fi re nye mere simple og gennemskuelige 
love. Vigtigst var det, at sociale ydelser 
gik fra at være almisser til at være ret-
tigheder. Før havde de lokale sogneråd 
skullet beslutte, om en person var fattig 
og ædruelig nok til at modtage hjælp. 
Med socialreformen ændredes det, såle-
des at hjælp fremover blev tildelt ud fra 
objektive kriterier.  

Der var også tale om en demokratisk 
landvinding. Før reformen fi k menne-
sker, der modtog hjælp fra det off entlige, 
frataget stemmeretten. Efter reformen 
fi k 50.000 fattige danskere – med et slag 
– mulighed for at deltage i demokratiet. 

K.K. Steincke gennemførte socialrefor-
men som socialminister, men nåede ud 
over det at besidde justitsministerposten 
ad fl ere omgange, inden han sluttede sin 
fl otte karriere som formand for Landstin-
get frem til 1952.  

JØRGENSENS HISTORISKE HJØRNE

SPØRGE-JØRGENSEN
Har du spørgsmål til næste udgave af Dan Jørgensens historiske brevkasse, 
skriver du til partihistorien@socialdemokratiet.dk inden 10. november.

BREVKASSE

KÆRE DAN
Flere af de socialdemokratiske 
partiformænd havde en fortid i DSU. 
Har du en sjov anekdote om en af de 
gamle »hanelefanter« fra DSU-tiden?

Venlig hilsen
Astrid Seerup Hass, Roskilde 

KÆRE ASTRID 
Ja da. For eksempel denne om den tidligere 
statsminister H.C. Hansen. Da han i årene 
1926-1928 lejlighedsvis stod uden arbejde, 
benyttede han muligheden for at turnere 
rundt til DSU-afdelinger i det ganske land 
for, sammen med to gode kammerater, at 
recitere digte og spille på mandolin. Trioen 
kaldte sig »de syngende DSU’ere«. På bil-
ledet besøger de DSU Aarhus – og trioens 
optrædener var som regel en succes med 
stort fremmøde. Fra H.C. Hansens dagbog 
ved vi dog, at der også var undtagelser, 
som for eksempel en aften i Middelfart i 
november 1928, hvor der kun kom 10 til-
hørere, herunder  »8 cigarrygende piger«.   

»De syngende DSU’ere« med 
H.C. Hansen besøger DSU Aarhus 
– i de lokaler, hvor DSU stadig bor.
Foto: ABA
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» Ja, for pokker. Det er jo det, 
der er meningen med det hele«
I efteråret 2015 opdagede Dan Jørgensen, hvordan Th orvald Stauning 
bevidst stræbte efter et lykkeligere samfund. I sin nye bog, 
»Staunings arv – Vejen til et lykkeligt Danmark«, fortæller forfatteren, 
hvorfor den gamle landsfader stadig er aktuel.

AF MORTEN BRUUN  · FOTO: THOMAS SJØRUP

Det er os, 
der lige 

siden Stauning 
og Kanslergade-
forliget har søgt 
de brede aftaler

LYKKELAND

Før Dan Jørgensen læste 
 Staunings tanker, havde han 
aldrig før se lykkebegrebet 
beskrevet så eksplicit i 
politisk sammenhæng. 
– Men det er jo et oplagt 
mål, siger forfatteren 
– under sit store forbillede. 
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Da Dan Jørgensen for tre år siden 
blev bedt om at være pennefø-
rer på Socialdemokratiets nye 

principprogram, var det helt naturligt for 
ham at søge tilbage i historien for virke-
lig at sætte sig ind i tidligere princippro-
grammer. 

Han startede med Pio og Gimlepro-
grammet fra 1876, og hans kronologiske 
rejse bragte ham selvfølgelig også forbi 
Th orvald August Marinus Stauning og 
»Danmark for Folket«, som Stauning 
egenhændigt forfattede. 

»Danmark for Folket« nåede ganske 
vist aldrig at få status som princippro-
gram. Men som politisk pejlemærke 
vil Staunings tanker altid stå som det 
måske vigtigste i danmarkshistorien. 
Ikke mindst fordi det var med til at bygge 
fundamentet under vores velfærdsstat.

Det var med den bevidsthed i baghove-
det, at Dan Jørgensen – tidligere minister 
og nuværende næstformand i Socialde-
mokratiets folketingsgruppe – i efteråret 
2015 forskansede sig i et arkivrum på 
Arbejdermuseet og gik i gang med at 
læse »Danmark for Folket«. Og dér – i dé 
arkivrum, bøjet over det originale ma-
nuskript fra 1934 med Staunings sirlige 
håndskrift – så Dan Jørgensen lyset: 

– Pludselig står jeg så og læser sætnin-
gen: »Læs vores manifest. Vær med i ar-
bejdet. Giv Deres kræfter, evner og støtte 
i arbejdet for et bedre og lykkeligere 
samfund«. Jeg læser den igen og tænker: 
»Et lykkeligere samfund?« Og så slår det 
mig, siger Dan Jørgensen og fortsætter 
efter en kort pause:

– Ja, for pokker. Det er jo det, der er 
meningen med det hele.

MANGE PARALLELLER
Dan Jørgensen slap ikke det øjeblik. 
Tværtimod greb han det og gemte det – 
og i juni udkom hans nye bog, »Staunings 
arv – Vejen til et lykkeligt Danmark«. Her 
fortæller Dan Jørgensen om Stauning, 
han går i dybden med begrebet lykke, 
og han sammenligner Staunings tid og 
udfordringer med den verden, vi oplever 
i dag. Og her peger Dan Jørgensen på 
stribevis af paralleller.

– Grundlæggende set havde  Stauning 
magten i en meget, meget svær tid. 
Rundtomkring i Europa fi skede de tota-
litære kræfter i oprørte vande. Folk var 
fattige og utrygge og stolede ikke på de 
politikere, de havde. Det kan man godt 
kende lidt fra i dag, siger Dan Jørgensen 

og peger på Brexit, Marine Le Pen i Frank-
rig, Orbán i Ungarn, det italienske kaos 
og selvfølgelig Trump i USA.

– De lukrerer alle på den utryghed og 
polarisering, der er i befolkningen, og den 
utryghed eksisterede også i 1930’erne, 
understreger Dan Jørgensen.

MÅLET FOR VORES POLITIK
I stedet for at dyrke polariseringen gik 
Stauning den modsatte vej. Og helt over-
ordnet er der én ting, vi ifølge Dan Jør-
gensen i dag kan tage med fra Stauning

– Vi kan lære, at lykken bør være målet 
for vores politik. Når vi fører politik, er 
det ikke et formål i sig selv at opbygge in-
stitutioner, ligesom velfærdsstaten ikke 
er et mål i sig selv. Velfærdsstaten er et 
middel til at sætte mennesker fri og gøre 
dem lykkelige, siger Dan Jørgensen.

Det kunne Stauning, fordi han både var 
idealist og pragmatiker. Man vidste altid, 
hvor han stod. Man var aldrig i tvivl om 
hans holdninger. Men man vidste også, at 
hans vej til grundlæggende forandringer 
i samfundet gik via samarbejde og brede 
forlig. Det var på den måde, han samlede 
Danmark.

– Som han selv forklarede det til sine 
partifæller, så var Socialdemokratiet ikke 
bare et parti for én klasse, nemlig arbej-
derne. Tværtimod understregede han, at 
partiet førte politik for hele landet – her-
under også arbejderne. Mange har sikkert 
læst sætningen, der fortæller, at vi er der 
»både for bønderne, der går på marken, 
dem, der er ude på havet, og dem, der 
står bag pulten på kontoret«, siger Dan 
Jørgensen og understreger, at netop den 
pointe er værd at huske på i dag:

– I Socialdemokratiet er vi ikke kun 
til for nogle særinteresser eller enkelte 
grupper. Vi er det parti, der har det sam-
lede værdisæt og den samlede plan for 
Danmark, som er bedst for alle parter. 
Det er os, der lige siden Stauning og 
Kanslergadeforliget har søgt de brede 
aftaler. Det er os, der i dag vil væk fra den 
skadelige blokpolitik, der blev indført 
med Fogh. 

FORSKEL PÅ LYKKE
I bogen understreger Dan Jørgensen, at 
det ikke er noget tilfælde, at Danmark og 
de øvrige nordiske lande gang på gang 
fremhæves som verdens lykkeligste. Det 
udspringer af, at vi lever i velfungerende 
velfærdssamfund – og det er ikke bare en 
løs påstand fra Dan Jørgensens hånd. 

STAUNING OG LYKKE

Det var ikke kun i 
»Danmark for Folket«, 
Stauning bevidst frem-
hævede lykke som et politisk 
mål. I sin research er Dan 
Jørgensen stødt på fl ere 
eksempler fra taler og 
artikler, hvor Stauning 
causerer om lykkebegrebet 
og dets betydning. Eksem-

plerne viser ifølge Dan Jørgensen, hvordan 
Stauning var helt bevidst om, at politik gør en 
forskel og kan bevæges i retning af et samfund, 
hvor mennesker er lykkeligere.

Et af de eksempler, der fremhæves i bogen, 
er den berømte nytårstale, Stauning holdt 1. 
januar 1940. Her manede han til samling, men 
han hyldede også sit elskede Danmark, som han 
omtalte som »et af verdens lykkeligste lande«. 

– At han brugte netop den formulering,  var 
næppe tilfældigt, skriver Dan Jørgensen i bogen.

KØB MED RABAT
»Staunings arv – Vejen til et lykkeligt Danmark« 
er udgivet af People’s Press. Pris: 199,95 kroner. 
Medlemmer af Socialdemokratiet kan købe 
den for 130 kroner i Partibutikken: 
partibutikken.dk/collections/kampagner

– Nej, det er meget velbelyst. Interna-
tional litteratur, undersøgelser og forsk-
ning viser, at det er fællesskaber, sociale 
relationer og fraværet af utryghed, der 
gør mennesker lykkelige. Det der med, 
at du ikke skal være bange for, om der 
er nogen, der kan tage sig af dig, hvis du 
bliver syg. Om dine børn har en fremtid. 
Om du kan klare dig, hvis du står uden 
job. Forskningen påviser også, at folk, 
der er medlem af en fagforening eller et 
andet stærkt fællesskab, er lykkeligere, 
siger Dan Jørgensen og pointerer, at det 
politiske lykkebegreb adskiller sig fra den 
umiddelbare lykke, som eksempelvis et 
godt måltid mad giver.

– Den følelse er jo ens, uanset om du 
bor i Danmark eller et helt andet land. 
Men de omstændigheder, der skaber 
grundlæggende tilfredshed og grundlæg-
gende lykke, er ikke ens fra land til land. 
Det var den lykke, Stauning stræbte efter 
i sin politik. Og det er den lykke, vi værner 
om i dag, når vi i vores globaliserede ver-
den kæmper for velfærdsstaten. 



LIV(ET) I BEVÆGELSEN
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Nu har min datter noget at fortælle 
de andre efter ferien, siger Ma-
lene Brandt Faaborg og kigger 

på sin snart femårige datter Emma, der 
nyder tryg heden på sin mors skød.  

– Mange af børnene fra børnehaven 
kan jo fortælle, at de har været ude at 
fl yve og oplevet en masse. Men der er 
jo nogen, der ikke har noget at fortælle. 
Og det rammer dem, fortsætter den 

30-årige mor til Emma og lille Sofi e på 
otte måneder. 

I fi re dage har Malene, hendes to børn 
og 14 andre familier fra Vejen Kommune 
svømmet rundt i en pool på Fænø-Sund 
Feriecenter i Middelfart. De har fanget 
krabber ved stranden, været i zoologisk 
have og gået morgenture sammen med 
rådyr. Alle 15 familier er en del af Dansk 
Folkehjælps FamilieNET i Vejen Kommu-

NU HAR MALENES 
BØRN OGSÅ 

VÆRET PÅ FERIE

ne og har søgt om at få et ferieophold. 
Fælles for dem er, at de er enlige mødre 
eller fædre, har børn under 18 år og lever 
på en eller anden form for overførsels-
indkomst. 

GIVER MERE SELVTILLID
Det er anden gang, Malene er af sted på 
ferieophold med Dansk Folkehjælp. Ud 
over at komme væk fra hverdagen og 

Fællesskab, gode oplevelser og en masse selvværd er bare nogle af de 
gevinster, hårdt trængte familier får med sig efter en uge med Dansk Folkehjælp.  

–

SOCIALDEMOKRATEN SEPTEMBER 201840



– Det ramte både min ældste datter og 
mig hårdt, fortæller hun.

At komme på en uges ferie med Dansk 
Folkehjælp og være en del af organisati-
onens FamilieNET er et lyspunkt for den 
enlige mor og hendes to små piger. Hen-
des datter rykker sig. Men hun mærker 
også, hvordan det rykker hende selv.

– At være alenemor og uden for ar-
bejdsmarkedet er meget deprimerende. 
Jeg kæmper en kamp uden lige for at få 
hverdagen til at hænge sammen. Men 
sådan en ferie her med gode snakke og 
en pause fra bekymringerne derhjemme 
gør, at jeg kan se klart, siger Malene, 
der nu tør drømme og lægge planer for 
fremtiden. 

– Jeg har fundet ud af, hvad jeg vil med 
mit liv. Det er en virkelig god følelse, 
forklarer Malene, der efter endt barsel 
vil fi nde et arbejde på en fabrik eller et 
lager eller uddanne sig til ergoterapeut. 
Derudover vil hun gøre gavn i Dansk 
Folkehjælp og uddanne sig til samarit og 
yde førstehjælp og stå vagt ved fritids- 
og kulturarrangementer. 

Det giver jo 
også mig noget 

selvtillid som mor, 
at jeg kan give min 
ældste datter de her 
oplevelser.

give sine døtre en oplevelse, så nyder hun 
at se sin ældste datter vokse i det fælles-
skab, som organisationen har givet den 
lille familie.

– Min datter er blevet mere åben og 
kan sætte ord på sine følelser nu. Før 
holdt hun meget afstand til folk, og det 
var kun mor, der var god nok, fortæller 
Malene og kigger på Preben Pedersen, 
der sidder ved siden af hende som en 
støtte under interviewet. 

De to kender hinanden rigtig godt. 
I mere end 35 år har Preben Pedersen 
været frivillig i Dansk Folkehjælp og er 
en af tovholderne på FamilieNET i Vejen 
Kommune. 

– Min store pige elsker Preben. Han er 
helt sikkert en af årsagerne til, at hun 
har rykket sig rigtig meget, under streger 
Malene, der mærker afkastet ved at 
kunne give sine børn gode oplevelser og 
at omgive sig med gode mennesker. 

– Det giver jo også mig noget selvtillid 
som mor, at jeg kan give min ældste dat-
ter de her oplevelser. For jeg ser jo hende 
være glad. Og det giver mig en ro, så jeg 
kan bevare overblikket, når ferien er slut, 
pointerer Malene, der gennem Dansk 
Folkehjælp har fået et netværk, der er så 
godt, at hun mødes privat med nogle af 
de andre familier.

– Man kan let føle sig lidt ensom, når 
man er enlig mor på kontanthjælp. Det er 
ikke en sjov situation, og der har Familie-
NET været lidt af en øjenåbner. For her 
er vi alle enlige mødre eller fædre, som 
kæmper med økonomien. Det giver en 
god følelse, at man ikke er den eneste i 
verden, forklarer Malene, der er uddannet 
social- og sundhedsassistent, men har 
været ramt af ryg- og hofteproblemer og 
en fødselsdepression og derfor nu er på 
kontanthjælp.

TØR DRØMME OM FREMTIDEN
De seneste år har mildt sagt været 
turbulente for den enlige mor fra Bække. 
For et år siden fandt hun ud af, at hun 
var gravid med sin yngste datter. Faren 
havde hun dannet par med i et halvt års 
tid, men forholdet stoppede to måneder 
før fødslen. Og bortset fra et kort besøg 
på fødselsgangen har Malene hverken set 
eller hørt noget til sin ekskæreste siden.

LIV(ET) I 
BEVÆGELSEN
Dansk Folkehjælp er bare en af de  mange 
aktiviteter, der knytter sig til Social-
demokratiet og arbejderbevægelsen – i 
lighed med eksempelvis Dansk  Arbejder 
Idrætsforbund (DAI), AOF og DUI, som 
er nogle af de øvrige aktiviteter, hvor 
 Socialdemokraten for tiden banker på 
døren for at høre, hvordan det står til.

30-årige Malene Brandt Faaborg og hendes 
to døtre var blandt de 3.500 voksne og børn, 
der i år var på sommerferie med Dansk Fol-
kehjælp. Her fanger de krabber med Preben 
Pedersen – frivillig i Dansk Folkehjælp i 35 år 
og femårige Emmas yndlingsvoksen.

DANSK 
FOLKEHJÆLP

• Har eksisteret siden 1907. 
Først som Arbejdernes Samariter 
Forening, siden som ASF Dansk 
Folke hjælp og nu blot Dansk 
Folkehjælp. 

• Er en nonprofi t, upolitisk og 
 demokratisk hjælpeorganisation, 
som yder akut hjælp og langsigtet 
bistand til udsatte grupper i både 
Danmark og udlandet.

• Er Danmarks største formidler 
af ferieophold til landets 
fattigste familier og er kendt 
for sin julehjælp.

• Har i dag 50 lokalafdelinger 
fordelt over hele Danmark, 3.000 
frivillige medlemmer og knap 
800 frivillige uden et medlemskab 
af organisationen.

GIV ET BIDRAG
Du kan støtte Dansk Folkehjælp 
på fl ere måder:

Send en sms med teksten STØT
 til 1999 og støt med 50 kr.

MobilePay et vilkårligt beløb 
til 51 81 11 12.

Netbank: Reg.nr. 5301 og kontonr. 
0379 801 (skriv STØT i emnefeltet).
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ANKERGANGEN
27. juni blev Ankergangen indviet 
på 3F’s kursus- og konferencecen-
ter Langsøhus i Silkeborg – præcis 
50 år efter at Dansk Arbejdsmands- 
og Specialarbejderforbund – med 
Anker Jørgensen som formand – 
besluttede at etablere en for-
bundsskole til uddannelse af egne 
tillidsrepræsentanter. 

Et år senere åbnede Langsøhus, 
og denne sommer blev initiativ-
tageren mindet med indvielsen af 
Ankergangen, der er prydet med 
citater fra en hæders-cd fra 2009. 
Ved indvielsen deltog blandt andre 
den tidligere statsministers fi re 
børn, Kirsten, Peter, Mette og Lars, 
hans tidligere sekretær Lissa Galle 
og oldebarnet, der såmænd hedder 
Anker Jørgensen – her sammen 
med mormor Mette.

100 ÅR MED 
S-BORGMESTRE
Næste år er det 100 år siden, fol-
kevalgte borgmestre erstattede de 
hidtil kongeligt 
udpegede før-
stemænd. Al-
lerede året før 
valgte borgerne 
i Middelfart 
– efter dispen-
sation fra 
loven – deres 
første borgme-
ster. Det blev 
socialdemokra-
ten Ehlert Nielsen, og han er siden 
blev efterfulgt af Hans Christian 
Hansen, Herman Jensen, Steen 
Dahlstrøm og Johannes Lundsfryd 
Jensen, der overtog posten sidste 
år. Nu har det lokale byrådsmed-
lem Peter Storm skrevet bogen 
»100 år med socialdemokratiske 
borgmestre« – 48 rigt illustrerede 
sider med forord af Mette Frede-
riksen. En spændende lokalpoli-
tisk beretning, der også fortæller 
arbejderbevægelsens og partiets 
historie. Bogen kan rekvireres via 
peterstorm@vip.cybercity.dk.

DEN RØDE 
MAND I BLÅT

NAVNE & NOTER

TO GANGE JUBILÆUM 
PÅ PARTIKONTORET
Gode kræfter, der kender partiet ud og 
ind, er værd at fejre. Derfor var det også 
en stor glæde at fejre Helle Bager Nielsen 
og Heidie Rasmussen, som nu har arbej-
det på partikontoret i 10 år. Heidie er i 
økonomi- og administrationssøjlen, og 
Helle arbejder i organisationsudviklings- 
og kampagnesøjlen. Tillykke.

TAKT OG TONE TIL TIDEN
2018 er ikke alene 100-året for Emma Gads 

muntre etikettebog »Takt og Tone« om so-
ciale spilleregler i samfundets bedre stillede 
lag. Det er også 50-året for det oprør, der i 
1968 kastede vrag på traditioner, autori-
teter og normer for arbejds- og familieliv 

i industrisamfundet. Men der er stadig 
spilleregler alle vegne, hvor mennesker mødes. Og 

de to jubilæer har inspireret vores tidligere kultur-
minister Jytte Hilden og forfatter og journalist 

Pia Fris Laneth til at bede 13 kloge folk 
beskrive, hvordan uskrevne regler i 
hjemmet, i det off entlige liv og på 
arbejdet har ændret sig siden da 

– til det værre og til det bedre, men 
først og fremmest til noget helt andet. Bogen 

er udgivet på Forlaget Frydenlund og 
koster 199 kroner.

MAND I BLÅT

Anker Jørgensen – her sammen 
med mormor Mette.
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lag. Det er også 50-året for det oprør, der i 
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teter og normer for arbejds- og familieliv 

i industrisamfundet. Men der er stadig 
spilleregler alle vegne, hvor mennesker mødes. Og 

de to jubilæer har inspireret vores tidligere kultur-
minister Jytte Hilden og forfatter og journalist 

Pia Fris Laneth til at bede 13 kloge folk 

– til det værre og til det bedre, men 
først og fremmest til noget helt andet. Bogen 

er udgivet på Forlaget Frydenlund og 
koster 199 kroner.

Søndag den 5. august fyldte musikeren, 
forfatteren, politikeren og Socialdemokrati-
ets og fagbevægelsens »husskjald« Carsten 
Bo Jensen 60 år. Ud over at han har været 
folkevalgt politiker fra 1992 til 1009, er han 
den mest repræsenterede forfatter og kom-
ponist i Arbejdersangbogens 100 år lange 
historie. Carsten Bo er far til en 19-årig dat-
ter fra et tidligere ægteskab, og siden 2003 
har han været gift med billedkunstneren og 
læreren Ija Line Wesnæs. Han har været no-
mineret til to Grammy Awards, han er blevet 
tildelt LO’s Kulturpris på 100.000 kroner, og 
så er han i øvrigt på vej med et dobbeltal-
bum og fejrede dagen i pladestudiet. 
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RUNDE FØDSELSDAGE
   21. oktober:

Borgmester Ulla Vestergaard fylder 
60 år.

   31. oktober:
Mf Lars Aslan Rasmussen fylder 40 
år.

   1. november:
HB-medlem Gitte Ottosen fylder 60 
år.

   10. november:
HB-medlem Jens Georg Bagge fylder 
60 år.

   15. november:
Mf Julie Skovsby fylder 40 år.

6. september blev Helle Degn, 
Jytte Andersen, Jytte Hilden og 
Ritt Bjerregaard (billedet) hyldet 

med Helga-prisen som anerken-
delse af deres lange kamp for 
ligebehandling, ligeløn, barsel, 
daginstitutioner og fri abort – alt 
sammen noget, som har stor be-
tydning for kvinders dagligdag og 
muligheder for at leve et frit og 
selvstændigt liv. Prisen uddeles 
af Socialdemokratiets kvinde-
netværk Helga Netværk, som en 
gang årligt hædrer en kvinde eller 
en gruppe af kvinder, som har 
skabt særlig fokus på ligestilling i 
partiet og fagbevægelsen og har 
udvist ekstraordinært mod, usel-
viskhed og vilje til at stå fast på 
deres sag. Prisuddelingen fandt 
sted på p artikontoret.

Bak op om en retfærdig tilbagetrækning
Facebook:  Os der knokler for Danmark
#OsDerKnokler

Os der

for Danmark

nnf_knokler_190x135mm.indd   1 17-08-2018   12:26:55
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VELKOMMEN TIL 

Hans Rostgaard Sørensen har kun sunde 
interesser. Han interesserer sig for musik 
fra 60’erne, 70’erne og 80’erne. Han er 
vild med sit lokale fodboldhold AaB. Han 
pløjer sig igennem tykke biografi er. Og så 
er han socialdemokrat. Ligesom eksem-
pelvis hans morfar Hans Morten Pedersen 
– blandt venner Hans Majestæt – var, 
da han sad i sognerådet i Gadstrup ved 
Roskilde.

– Faktisk var jeg medlem i en kort 
periode, da jeg var ung. Jeg tror, jeg stop-
pede, fordi jeg brugte tiden på fodbold, 
og nu tænkte jeg så, at tiden var kommet 
til at gøre alvor af medlemskabet igen, 
siger den 60-årige nordjyde fra Aalborg-
forstaden Skalborg.

Her bor han i et almennyttigt boligbyg-
geri, hvor han deler en lejlighed med 

sin søster. Og herfra passer han sit job 
i den rengøringsenhed under Aalborg 
Kommune, som rykker ud og hjælper de 
pensionister og førtidspensionister, der 
bor i eget hjem og af og til har brug for en 
praktisk hånd. 

– Nogle synes måske, at rengøring lyder 
kedeligt. Men nu har jeg været her i 22 år 
og er meget glad for jobbet, som i øvrigt 
handler om meget mere end rengøring. 
Vi holder for eksempel øje med, hvordan 
de ældre har det, og kan varsle visitatio-
nen, hvis det går lidt for meget ned ad 
bakke, og der er behov for mere hjælp. 
Og somme tider rammer vores besøg 
årsdagen for ægtefællens død, og så skal 
vi bare lægge øre til og snakke og være 
til stede over en kop kaff e, siger Hans 
Rostgaard Sørensen.

Hvorfor er du socialdemokrat?
–  Jeg kan godt lide det med ret og pligt, 
og at vi skal have alle med. Men i mod-
sætning til det yderste af venstrefl øjen 
er Socialdemokratiet ikke bange for at 
træff e nødvendige beslutninger. Jeg har 
på fornemmelsen, at Mette Frederiksen 
vil være god til at holde den linje. I mine 
øjne er hun en H.C. Hansen-type, der godt 
vil hjælpe og meget gerne går i dialog, 
men hun gider ikke bruge tiden på folk, 
der ikke vil noget. Og så bliver det i øvrigt 
lidt sjovt, når hun kommer hjem til os i 
Aalborg og fører valgkamp.  

HANS ROSTGAARD 
SØRENSEN
S K A L B O R G

www.Socialdemokratiet.dk

@Socialdemokratiet
Facebook.com/socialdemokratiet

@Spolitik
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