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DAN SKAL LØFTE ARVEN EFTER SVEND: 
DANMARK SKAL VÆRE ET GRØNT 
FOREGANGSLAND
Socialdemokraten har mødt Danmarks nye klimaminister 
til en samtale om regeringens grønne ambitioner.

100 ÅR SOM AL-TERNATIV
Danmarks mest succesfulde bank, Arbejdernes 
Landsbank, fylder 100 år. Nu kommer den også på 
landsholdstrøjen.

KV21: VORDINGBORG STARTER STOR 
BORGERSAMTALE
Forberedelserne til kommunal- og regionsrådsvalget er i 
fuld gang. Socialdemokraten var til møde i Vordingborg, 
som vil starte en stor borgersamtale.

TEMA: HER ER VORES NYE HOLD  
I EUROPA-PARLAMENTET
Tre socialdemokrater er klar til at bekæmpe skattely, 
beskytte lønmodtagernes rettigheder og sparke gang  
i den grønne omstilling.
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AF METTE FREDERIKSEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET

TAK FOR ÅRET,  
DER ER GÅET

Det skal nok blive 
svært undervejs, 

men jeg synes, vi er  
kommet godt i gang, og 
jeg ved, at store  
ambitioner er nødvendigt 
for store resultater. 
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Mette Frederiksen 
Formand for Socialdemokratiet

Kære socialdemokrater
Tusind tak for et begivenhedsrigt år. Vi har været igennem en hård valgkamp. 
Et forståelsespapir blev skrevet sammen med SF, Enhedslisten og Radikale 
Venstre. Og derfra gik det stærkt. Den 27. juni kunne jeg præsentere en 
socialdemokratisk regering på Amalienborg Slotsplads. Nogle af jer var der. 
Endnu flere har knoklet for vores valgresultat. Tak for jeres store indsats. Det 
kan lyde så fortærsket, men uden jer – intet Socialdemokrati.

Nu har vi snart været i regering i et halvt år. Vi har startet genopretningen af 
velfærdssamfundet. Vi har truffet de første vigtige grønne beslutninger. Vi har 
fundet en klog balance på udlændingeområdet, hvor vi på én og samme tid har 
sikret, at nogle syrienskrigere kan få frataget deres danske statsborgerskab, 
og fundet en løsning, så Mint kan komme hjem igen. Den længe ventede und-
skyldning til Godhavnsdrengene er givet og meget, meget mere. 

Regeringen er i gang. Om lidt går vi i gang med et nyt år. Her er opgaverne 
endnu flere. Blot for at nævne nogle få: Vi skal i gang med at kigge på den 
kommunale udligning, så vi sikrer, at der er råd til velfærd i alle dele af landet. 
Vi skal have forhandlet en ny flerårsaftale på plads for politiet. Vi skal i gang 
med klimahandlingsplaner, og så skal vi fremlægge vores ideer til værdig 
tilbagetrækning for nedslidte. Hertil kommer genopretningen af Skat, bedre 
beskyttelse af lejerne og vores arbejde for at skabe et bedre asylsystem.

Område for område vil vi tage fat på at skabe resultater. Både herhjemme 
og ude i verden. Vi vil gøre det i samarbejdets ånd i respekt for alle partier i 
Folketinget. Vi er i sandhed en mindretalsregering. Vi har valgt at have høje 
ambitioner. Både hvad angår klimakrisen og i forhold til velfærdssamfundet. 
Det skal nok blive svært undervejs, men jeg synes, vi er kommet godt i gang, 
og jeg ved, at store ambitioner er nødvendigt for store resultater. 

Tillid er og bliver et nøgleord. For det, vi gerne vil politisk. Og for den måde, vi 
arbejder på. Danskerne skal have tillid til os som parti. 

Tak for den tillid, I har vist både mig og den nye regering. Det er jeg taknem-
melig for.  

Rigtig god jul og godt nytår. 



SOCIALDEMOKRATEN DECEMBER 20194

XXXXX
TOPMØDE OM BIODIVERSITET  
PÅ MARIENBORG
Statsminister Mette Frederiksen og miljø-
minister Lea Wermelin åbnede i novem-
ber dørene på Marienborg til topmøde om 
natur og biodiversitet. Blandt deltagerne 
var interesseorganisationer, erhvervslivet, 
eksperter og politikere. – På globalt plan 
går naturen tilbage på en dramatisk måde. 
Alvoren er i mine øjne indiskutabel. Mange 
arter er truede. En del risikerer helt at for-
svinde, sagde Mette Frederiksen blandt an-
det. Efter mødet viste tv-værten Sebastian 
Klein deltagerne rundt i naturen omkring 
Marienborg. Mødet er startskuddet til rege-
ringens arbejde frem mod en ny ambitiøs 
natur- og biodiversitetspakke.

TANJA LARSSON NY PÅ CHRISTIANSBORG

Den socialdemokratiske folketingsgruppe har fået et nyt ansigt. Det 
er Tanja Larsson, der har overtaget den ledige plads efter Henrik 
Sass Larsen, som valgte at stoppe i Folketinget ved udgangen af 
september måned. Tanja er 42 år og er uddannet fysioterapeut. Hun 
bor i Faxe, hvor hun i 2017 blev valgt ind i byrådet. I Folketinget skal 

hun blandt andet arbejde med sundhedsområdet, og hun er allerede 
blevet ordfører på sit første forslag i Folketinget. 

BOLIGMINISTER TIL KAMP FOR BYER FOR ALLE

Det skal være slut med, at kapitalfonde opkøber ejendomme og hæver huslejen så drastisk, 
at kun personer med høje lønninger har råd til at bo i de store byer. Sådan lyder det fra bo-
ligminister Kaare Dybvad Bek, som for nylig fremlagde en rapport om de huslejestigninger, 
der er fulgt i kølvandet på blandt andet den amerikanske kapitalfond Blackstones indtog 
på boligmarkedet i København og på Frederiksberg. Blackstone har gjort brug af en særlig 
paragraf i loven, som giver mulighed for at hæve huslejen. Det kan presse sygeplejersken og 
den studerende helt ud af byerne og sætte vores sociale sammenhængskraft over styr.

UDLÆNDINGE-
ORDFØRER ER 
BLEVET FAR

For Socialdemokratiets ud-
lændingeordfører, Rasmus 
Stoklund, har året budt på 
flere store omvæltninger. 
I juni blev han valgt til Fol-
ketinget for første gang, og 
i oktober blev han så far til 
lille Andrea. – Jeg er glad, let-
tet, taknemmelig og spændt 
på at lære Andrea at kende, 
skrev han på Facebook. Ras-
mus Stoklund og kæresten 
Anna har i forvejen børnene 
Malik og Martha. Efter et par 
ugers velfortjent barselsor-
lov er Rasmus Stoklund nu 
tilbage på Christiansborg. 
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MINISTER ÆNDRER 
FRAVÆRSREGLER I 
GYMNASIET 
Undervisningsminister Pernille Rosen-
krantz-Theil ændrer nu de meget rigide 
regler for fravær i gymnasiet, som blev 
indført under den borgerlige regering. De 
gamle regler betød eksempelvis, at elever-
ne kunne få fravær for hele timen, hvis de 
var fem minutter forsinkede på grund af 
en punkteret cykel. – Regeringen stoler på 
lærernes faglighed. De kan godt finde ud 
af, hvornår en elev har en god undskyld-
ning for at komme et par minutter for 
sent, og hvornår en elev gentagne gange 
forstyrrer undervisningen. Det skal vi ikke 
føre kontrol med inde fra Christiansborg, 
fortæller Pernille Rosenkrantz-Theil. 

Regeringen har lovet at give fysisk  
nedslidte lønmodtagere ret til tid- 
ligere pension. Fødevareforbundet 
NNF ser frem til, at der bliver fun- 
det en politisk løsning. Det er en 
bunden opgave for alle partier,  
der hævder at stå på de danske  
lønmodtageres side.
OLE WEHLAST, FORBUNDSFORMAND  
FOR FØDEVAREFORBUNDET NNF

#OsDerKnoklerForDanmark

HUMMELGAARD KLAR MED MILLIONER 
TIL OPKVALIFICERING AF LEDIGE 
Beskæftigelsesminister Peter Hum-
melgaard har indgået en bred aftale, 
som styrker opkvalificeringen af ledi-
ge. Særligt de ledige, som har mindst 
uddannelse. Samtidig sikrer aftalen 
mere kvalificeret arbejdskraft til de 
virksomheder, der i øjeblikket mang-
ler hænder. – Vi skal gøre gode tider 
bedre for alle, lød det efter aftalen 

fra Peter Hummelgaard. Opkvalifice-
ringspakken indeholder blandt andet 
penge til, at flere kontanthjælpsmod-
tagere kan få erhvervsrettet opkvali-
ficering inden for brancher, hvor der 
er efterspørgsel efter hænder. Og der 
sættes skub i jobrotation, så flere 
ufaglærte kan tage springet til at blive 
faglærte.
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 På Dan Jørgensens kontor hænger 
et stort billede af Svend Auken, der 
ruller af sted på sin cykel. Det er 

ikke bare et tilfældigt billede af et social-
demokratisk koryfæ, den 44-årige fynske 
minister har hængt op i Klima-, energi- og 
forsyningsministeriet. Svend Auken har 
på både det politiske og det personlige 
plan betydet meget for Dan Jørgensen: 

– Hvis det ikke havde været for Svend 
Auken, havde jeg ikke siddet her. Det 
var Svend, som fik mig ind i politik. Jeg 
lærte ham at kende gennem Frit Forum 
i Aarhus, hvor jeg var formand. Dengang 
var der nok ikke så mange unge stats-
kundskabsstuderende, der interesserede 
sig for det grønne, men det havde jeg 
gjort, siden jeg var knægt. Så Svend tog 
mig under vingerne, og vi udviklede et tæt 
venskab. Samtidig var han min nærmeste 
rådgiver. Han ringede ofte til mig og gav 
mig gode råd. Det var utrolig inspirerende, 
og han har lært mig meget om det politi-
ske håndværk.

Også på det politiske plan passer bille-
det af Svend Auken ind i det nye minister-
kontor: 

– Svend stod jo fadder til det danske 
vindmølleeventyr. Det har betydet, at vi 
ikke bare er verdensførende på vindkraft 
i Danmark. Vi har også stået i spidsen for 
en udvikling, som er enormt vigtig i for-
hold til at løse de globale klimaudfordrin-
ger, fordi vindkraft nu er blevet konkur-
rencedygtig med kul- og atomkraft. Det er 
det kun blevet, fordi vi i Danmark er gået 
foran og i mange år har været med til at 
drive den teknologiske udvikling.

Selvom han kun har været klimami-
nister i små fem måneder, da Socialde-
mokraten møder ham, er Dan Jørgensen 
bestemt ingen nybegynder på klima-
området. Han har beskæftiget sig med 
klimaet i omkring 20 år. Blandt andet i sin 
tid i Europa-Parlamentet, hvor han blev 
næstformand for Europa-Parlamentets 
Miljøudvalg og ordfører på forslag om 
blandt andet at sikre en grønnere euro-

pæisk transportsektor. Han har holdt et 
utal af møder med forskere og har skrevet 
om det i to bøger, »Grøn globalisering« fra 
2007 og »Grønt håb« fra 2011. 

STAUNING VAR DANMARKS FØRSTE  
MILJØPOLITIKER
Nu er det Dan Jørgensen, som har fået 
overdraget stafetten og skal stå i spidsen 
for regeringens grønne arbejde. Ikke 
mindst arbejdet med at føre regeringens 
meget ambitiøse klimamålsætning ud i 
livet – ambitionen om at reducere udled-
ningen af drivhusgasser med 70 procent i 
2030 i forhold til 1990-niveauet.

Dan Jørgensen understreger, at der ikke 
er noget nyt i, at det grønne fylder meget i 
Socialdemokratiet. Han har de seneste år 
brugt en del tid på at studere den social-
demokratiske partihistorie, blandt andet i 
forbindelse med at han var pennefører på 
Socialdemokratiets nye principprogram 
fra 2017, »Fælles om Danmark«. 

– Ideologisk er vi et parti, som mener, at 

Socialdemokraten har mødt Dan Jørgensen til en snak om regeringens grønne 
arbejde, om hvad der kendetegner en socialdemokratisk klimapolitik, og om 
hvorfor et lille land som Danmark, der kun udleder 0,1 procent af verdens CO2, 
overhovedet skal være et grønt foregangsland. Og ikke mindst om Dan Jørgen-
sens store politiske forbillede, Svend Auken.
TEKST: LARS WERNBLAD · FOTO: JONAS FEDDER WITT OG LARS WERNBLAD



vi i fællesskab skal værne om vores fælles 
ressourcer. Vi skal værne om de værdier, 
der ikke lige kan måles i penge. For os har 
naturen en værdi i sig selv. Derfor er det 
vigtigt, at vi har natur, skove og rekrea-
tive områder. Og så er det jo et område, 
hvor det er de store, kollektive samfunds-
løsninger, der er vigtige. Selvfølgelig kan 
man også gøre noget som individ. Men 
det er jo, når vi eksempelvis som samfund 
vælger at omlægge til vedvarende energi, 
udvikle en velfungerende fjernvarmesek-
tor og en velfungerende affaldssortering, 
at vi for alvor gør Danmark til et fore-
gangsland.

Dan Jørgensen ser da også det grønne 
som en rød tråd, der har gået gennem 
partiets historie. Fra de første socialde-
mokratiske borgmestres arbejde med at 
anlægge parker, hvor arbejderne kunne 
nyde deres sparsomme fritid, til arbejdet 
med at gøre Danmark til et foregangsland 
inden for vedvarende energi:

– Thorvald Stauning var jo Danmarks 
første miljøpolitiker. Han gik meget op i 
strand- og naturbeskyttelse og flyttede 
hele området fra Justitsministeriet til 
Statsministeriet. Han havde som fattig 
dreng gået ture med sin far i Dyrehaven 
og set, at det var umuligt at komme ned til 
stranden, for der lå alle de store villaer, der 
havde sat stakit op. Det lavede Stauning 
om på, så alle fik adgang til stranden.

Senere fulgte Jens Otto Krags udnæv-
nelse af Jens Kampmann til Danmarks 
første miljøminister. Eller »minister for 
forureningsbekæmpelse«, som det hed, 
da posten blev oprettet tilbage i 1971. Og 
i 90’erne kom så vindmølleeventyret med 
Svend Auken, der var med til både at re-

ducere Danmarks CO2-udledning og skabe 
massevis af nye, grønne arbejdspladser.  

– Med Svend gjorde Socialdemokratiet 
det grønne til et globalt spørgsmål. Han 
havde den indstilling, at det ikke var nok 
bare at gøre en indsats i Danmark. Han 
havde den vision, at Danmark skulle på-
virke resten af verden i en grøn retning.

Da Dan Jørgensen for nogle år siden var 
pennefører på Socialdemokratiets nye 
principprogram, blev han kun yderligere 
bekræftet i, at det grønne betyder meget 
for rigtig mange socialdemokrater: 

– Det var helt fantastisk, at mere end 
4.000 medlemmer deltog i processen. Og 
der var to temaer, som fyldte klart mere 
end de andre. Det ene var kampen mod 
ulighed, og det andet var det grønne og 
bæredygtigheden. Det siger også noget 
om, at mange er engagerede i Socialde-
mokratiet, fordi de ser vores parti som 
det, der bedst kan levere løsninger på det 
grønne område. 

REGERINGEN HAR SAT NY GRØN RETNING
Folketingsvalget gav et massivt flertal til 
de partier, som vil sætte en ny grøn kurs 
for Danmark. Efter folketingsvalget har 
flere blå partier da også haft travlt med 
at forsikre om, at de også er optaget af 
klimaet og bakker op om målsætningen 
om de 70 procent. Hvis det er udtryk for, 
at de blå partier har ændret holdning og 
nu vil tage medansvar for at mindske CO2-
udslippet, så glæder det Dan Jørgensen: 

– Jeg har godt bidt mærke i, at der er 
borgerlige partier, som siger, at de bakker 
op om vores målsætning. Jeg håber, at de 
mener det alvorligt. Men jeg siger »håber«, 
for man skal huske på, hvad de gjorde, da 
de vandt det forrige valg i 2015. De aflyste 
SR-regeringens ambition om at udfase 
kulkraft, de afblæste vores målsætning om 
at reducere med 40 procent i 2020, og de 
rundbarberede forskningsmidlerne til det 
grønne. Så vi har altså at gøre med nogle 
partier, som i sidste valgperiode gik stik 
imod det, de nu taler om. 

Det bliver de kommende år Dan 
Jørgensens opgave at omsætte de store 
ambitioner til konkret politik. Det sker 
blandt andet til foråret, når der skal for-
handles om en såkaldt klimahandlings-
plan. Den skal indeholde de konkrete 
tiltag, som skal reducere udslippet af 
drivhusgasser. 

– Det er jo nemt nok bare at ændre 
retorik. Men de borgerlige har jo ikke 
leveret noget endnu. Så vi må se, om de 
mener det alvorligt, når vi skal tage fat på 
diskussionen om, hvordan vi reducerer 
udledningen af drivhusgasser inden for 
eksempelvis landbrugssektoren og trans-
portsektoren, siger Dan Jørgensen.

GRØNT UDVALG I SVEND AUKEN-VÆRELSET
Skal vi i mål med klimaambitionen, kræ-
ver det også en ændring af hele den måde, 
vi tænker miljø- og klimapolitik på. Derfor 
har regeringen oprettet et nyt udvalg for 
grøn omstilling med Dan Jørgensen for 
bordenden. For klimapolitik skal ikke kun 
føres i Klimaministeriet – det skal tænkes 
ind i alle politikområder, eksempelvis er-
hvervspolitik, transportpolitik, skattepoli-
tik og uddannelses- og forskningspolitik.

– Det var en særskilt fornøjelse at se, 
hvordan alle ministre ved dannelsen af 
regeringen understregede ambitionerne 
på det grønne område. Det er en grøn re-
gering, Danmark har fået. Vi kommer kun 
i mål ved at tænke på tværs – og der er det 

FRA PRINCIPPROGRAMMET 
»FÆLLES OM 
DANMARK«
For Socialdemokratiet er det derfor en 
bunden opgave grundlæggende at forny 
den måde, vi forbruger og producerer 
energi på. Det haster. Problemerne bliver 
nemlig kun større, i takt med at klodens 
befolkning fortsat vil vokse eksplosivt og 
det samlede forbrug følge med.

Løsningen er ikke at forsage økonomisk 
vækst. Den kamp ville være dødsdømt fra 
start. Mennesker vil altid søge at skabe 
vækst og fremgang. Opgaven er ikke at 
forsøge at stoppe udviklingen. Opgaven er 
at gøre den bæredygtig.

SOCIALDEMOKRATEN DECEMBER 20198
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grønne udvalg et meget vigtigt værktøj, 
fortæller Dan Jørgensen. 

Fremover vil alle større beslutninger 
med indvirkning på miljø og klima skulle 
igennem det nye regeringsudvalg. Og hvor 
økonomiudvalget mødes i Struensee-
værelset i Finansministeriet, så mødes 
det grønne udvalg selvfølgelig i Svend 
Auken-værelset, som det nye mødelokale i 
Klimaministeriet hedder. 

Det nye udvalg er ikke den eneste 
grønne nyskabelse i regeringen. I Finans-
ministeriet har Dan Jørgensens kollega 
Nicolai Wammen sat et stort arbejde i 
gang med at udvikle »grønne« regnemo-
deller. I dag regner Finansministeriet kun 
på de økonomiske konsekvenser af nye 
lovforslag. Fremover skal der også regnes 
på konsekvenserne for blandt andet 
klimaet, når det eksempelvis besluttes at 
bygge en ny vej eller at ændre på beskat-
ningen af biler. 

VIGTIGT MED FORSKNING I NYE LØSNINGER
Både Dan Jørgensen og statsminister 
Mette Frederiksen har været ærlige om, 
at vi i dag faktisk slet ikke har værktø-
jerne til at nå en så ambitiøs målsætning, 
som en reduktion på 70 procent er. Så 
hvorfor opstille et mål, vi ikke ved hvor-
dan skal opfyldes? 

– Vi har ikke spurgt om, hvad der var 
muligt rent politisk. Vi har i stedet spurgt 
videnskaben om, hvad der skal til, for at 
vi lever op til Paris-aftalen, så klimaforan-
dringerne ikke løber løbsk. Og der ligger 
reduktionsmålet omkring de 70 procent. 
Det er jo helt omvendt af, hvordan man 
normalt fører politik. For hvis vi vidste, 
hvordan vi nåede de 70 procent, så ville 
det jo ikke være særlig ambitiøst. Det er 
først, når vi sætter os mål, hvor vi bliver 
nødt til at satse på forskning og udvikling 
for at nå dem, at det bliver rigtig ambitiøst.

Det var derfor også et vigtigt skridt, da 
uddannelses- og forskningsminister Ane 
Halsboe-Jørgensen i starten af november 
kunne præsentere en aftale om forsk-
ningsreserven med alle Folketingets par-
tier. Aftalen afsætter én milliard kroner 
ekstra til grøn forskning i 2020, så der til 
næste år bruges halvanden milliard kroner 
på grøn forskning. 

SELV ET LILLE LAND KAN GØRE EN STOR 
FORSKEL
På den internationale scene har Dan Jør-
gensen allerede mærket stor anerkendelse 

af den danske regerings ambitioner. Mens 
den tidligere regering blandt andet gjorde 
sig negativt bemærket ved at »vinde« den 
lidet misundelsesværdige pris som »Da-
gens fossil« ved det store klimatopmøde i 
Paris i 2015, så møder Dan Jørgensen helt 
anderledes positive reaktioner. 

– Når jeg og andre »grønne« ministre 
kommer rundt i verden, så får vi meget 
ros. Og folk har virkelig lagt mærke til 
vores 70-procents målsætning. Senest da 
vi var til FN’s klimatopmøde i september, 
hvor statsminister Mette Frederiksen var 
på scenen i FN-bygningen i New York. 
Fatih Birol, som er chef for Det Interna-
tionale Energiagentur, valgte for nylig at 
præsentere en rapport i København. Han 
sagde: »Jeg ved godt, at I forventer, at jeg 
gør det i London, men jeg gør det i Køben-
havn, fordi jeg gerne vil understrege, hvor 
vigtig en indsats Danmark har gjort – og 
hvor vigtig en indsats Danmark vil gøre 
fremover«.

Men høje ambitioner giver ikke kun ros 
med på vejen. Det kan også give indfly-
delse på beslutninger, der normalt ligger 

uden for, hvad et lille land kan påvirke. Og 
så er vi tilbage ved Svend Auken. I forbin-
delse med forhandlingerne om Kyoto-
protokollen i 1997, der skulle munde ud 
i det første store internationale mål om 
at reducere drivhusgasser, spillede han 
nemlig en nøglerolle. 

– Da forhandlingerne spidsede til, 
skulle nogle af EU-landene mødes for at 
fastlægge EU’s linje. Danmark var ikke 
inviteret, men den belgiske minister, som 
var formand for EU, valgte at tage Svend 
med som sin rådgiver, fordi han havde 
så stor en stemme på klimaspørgsmålet. 
Det siger jo lidt om, hvor indflydelsesrig 
Svend var med sin evne til at gå foran og 
tale sin sag. Men jo også at han repræsen-
terede et land, som traf de beslutninger, 
der gjorde os til et grønt foregangsland, 
fortæller Dan Jørgensen. 

MODET TIL AT HÅBE
Når Dan Jørgensen taler om klimaet, er 
det med både glød og passion. Men man 
mærker også en ukuelig optimisme. For 
selvom udsigterne kan virke dystre, så 
tror han på, at klimakrisen kan bruges til 
at skabe en bedre verden. Hvor vi lever, 
forbruger og transporterer os mere bære-
dygtigt – uden at det betyder, at vi bliver 
fattigere. 

– I virkeligheden er det jo ikke så meget 
de 0,1 procent af verdens CO2-udledning, 
som Danmark står for, der er det afgø-
rende. Det er mere det, at vi kan leve op til 
målsætningerne, samtidig med at vi viser 
resten af verden, at vi bliver et rigere, 
bedre og dejligere samfund at leve i. Og at 
vi udvikler nye grønne løsninger, som kan 
eksporteres til resten af verden, så vi kan 
tjene penge, skabe grønne arbejdspladser 
og inspirere resten af verden. 

Det er mere det, 
at vi kan leve op 

til målsætningerne, sam-
tidig med at vi viser resten 
af verden, at vi bliver et 
rigere, bedre og dejligere 
samfund at leve i.
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Når Johannes Lundsfryd Jensen sætter sig i sin borgme-
sterstol, så sker det på Danmarks mest bæredygtige 
rådhus. På taget er der solceller, som ikke kun leverer 

strøm til rådhuset, men også til andre af byens huse. Gulvene er 
fremstillet af genbrugstræ, og selv madresterne fra rådhusets 
kantine anvendes til at producere ny energi. 

Det bæredygtige rådhus er blot et af de mange grønne projek-
ter, som Middelfart Kommune har sat i søen over de seneste år. 
Kommunen kalder det for »Klimalaboratoriet«, og ambitionen er 
at udvikle helt nye grønne løsninger, som kan bruges af både det 
offentlige og private virksomheder. 

For den 45-årige Johannes Lundsfryd Jensen, der har været 
borgmester i den vestfynske kommune siden 2017, er det en 
helt naturlig udvikling, at byer og kommuner i disse år går stadig 
stærkere ind i kampen for den grønne omstilling: 

– Jeg oplever, at fokus i de her år ændrer sig fra at handle om mål-
sætninger til at handle om at levere konkrete resultater. Det er fint 
med overordnede ambitioner, men der skal også være nogen, som 
griber bolden og omsætter det til virkelighed. Og hvis der er noget, 
kommuner er rigtig dygtige til, så er det at levere konkrete resultater.

KENDER BORGERNE OG DET LOKALE ERHVERVSLIV
Der bor lige i underkanten af 40.000 mennesker i Middelfart. Men 
kommunernes styrker ligger netop i, at de kender lokalområdet 
og med udgangspunkt i lokale udfordringer kan udvikle nye løs-
ninger, eksempelvis i samarbejde med det lokale erhvervsliv. 

– Vores helt store styrke er, at vi er tæt på borgerne og tæt på 
virksomhederne. Mange af de store virksomheder kan godt selv 
sætte en grøn dagsorden. Men rigtig mange små og mellemstore 
virksomheder har brug for at kunne spille bold op ad nogen, som 
kender det lokale område godt. Og vi har jo som kommune i 
forvejen rigtig meget kontakt til de lokale virksomheder og kan 
hjælpe med vidensdeling, inspiration og konkrete handlinger.

Et af de områder, hvor kommunerne virkelig kan rykke, er i 
forhold til at bruge energien bedre. Middelfart Kommune har 
eksempelvis reduceret brugen af energi til kommunens gade-
belysning med 70 procent på få år. Og ambitionerne rækker 
endnu videre. 

– Vi har i samarbejde med en lokal virksomhed udviklet nye 
gadelamper, som er baseret på 100 procent solenergi. De er 
fremstillet af genbrugsmaterialer og har batteri i stangen, så vi 
ikke behøver at have ledninger mellem dem. Så vi sparer rigtig 
mange penge, fordi vi ikke behøver at grave kabler ned i jor-
den. Det viser, hvad vi kan opnå, når kommunen og det lokale 
erhvervsliv samarbejder.

»MIDDELFART-MODELLEN« SKAL SIKRE LAVERE  
ENERGIFORBRUG
Middelfart var den første kommune i Danmark til at tage den 
såkaldte ESCO-model i brug. ESCO står for Energy Service 
COmpanies, og modellen går ud på, at investeringer i at mindske 
energiforbruget i bygninger kan tjene sig selv hjem igen inden 

                  MIDDELFARTS 
                         GRØNNE  
                   LABORATORIUM

TEKST:  
LARS WERNBLAD 

FOTO:  
YILMAZ POLAT
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EU – studierejse til Bruxelles  
og den historiske by Waterloo
Du inviteres på en spændende 
og lærerig rejse til EU-byen 
Bruxelles og den historiske 
slagmark ved Waterloo.
Udrejse den 23. maj og  
hjemkomst den 27. maj 2020  
– 3 hotelovernatninger.

Deltagerne vil få en grundig 
indsigt i EU’s opbygning og 
funktioner. Møde med EU-par-
lamentsmedlem Niels Fuglsang, 
besøg i EU-Kommissionen, 
Ministerrådet og Europa-Parla-

mentet. Møder med den danske 
repræsentation (ambassaden) 
og Region Midtjyllands lobby-
ister i Bruxelles. Guidet tur til 
Napoleons slagmark ved lands-
byen Waterloo. Guidet bustur og 
byvandring og indsigt i belgisk 
øltradition. Bystudier på egen 
hånd. Overnatning på hotel i 
det centrale Bruxelles. Danskta-
lende guide på hele rejsen. 

Pris pr. deltager på dobbelt-
værelse kr. 3.200,00

EU – studierejse til  
Luxembourg, Strasbourg,  
Alsace- og Mosel-vindistrikterne
Du inviteres på en spændende 
og lærerig rejse til EU-byen 
Strasbourg, Luxembourg, Køln, 
Alsace- og Mosel-vindistrik-
terne.
Udrejse den 12. september og 
hjemkomst den 16. september 
2020 – 4 hotelovernatninger.

Deltagerne vil få en grun-
dig indsigt i EU’s opbygning 
og funktioner. Møde med 
EU-parlamentsmedlem Niels 
Fuglsang, besøg i Europa-Par-

lamentet, Europarådet og Den 
Europæiske Unions Domstol. 
Besøg i Køln, Luxembourg, 
Strasbourg og landsbyer 
ved Mosel. Busrundvisning i 
Alsace-vindistrikterne, hvor 
vi skal høre om og smage på 
forskellige lokale vine. Over-
natning på hotel i Køln, Trier 
og Strasbourg. Dansktalende 
guide på hele rejsen.

Pris pr. deltager på dobbelt-
værelse kr. 3.700,00

Rejsefakta
Alle kan deltage, men da kun 40 
personer kan deltage på hver 
rejse, vil »først til mølle-princip-
pet« være gældende. 

Ved tilmelding skal delta-
gerne oplyse navn, adresse, 
fødselsdato, pasnummer og 
telefonnummer til Knud Egon 
Poulsen, Rødtjørnvej 25, 7400 
Herning, e-mail kep@def.dk, tlf. 
20 22 68 25.

Vi kører i luksusturistbusser 
med opsamling i flere midt-, 
øst- og sydjyske byer. Bemærk, 
at deltagere fra Sjælland og Fyn 
skal stå på bussen i Fredericia.

Deltagerbetaling bliver op-
krævet efter tilmelding. Der er 

mulighed for hotelovernatning 
på enkeltværelse, dog med et 
tillæg på ca. kr. 1.300,00 pr. 
deltager pr. rejse.

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

Deltagerne skal selv sikre 
sig de nødvendige personlige 
rejse-, afbuds- og hjemrejse-
forsikringer og det blå sygesik-
ringskort. 

Arrangør: Socialdemokratiet i 
Region Midtjylland – læs yder-
ligere:  
https://socialdemokratiet-
midtjylland.dk/

for seks år, eksempelvis i form af lavere udgifter til at 
opvarme bygningerne. 

Kommunen ejer 200.000 kvadratmeter bygninger, så her 
er meget at hente ved at spare på energien. Og samtidig 
vil det give virksomhederne vigtige kompetencer inden 
for energirenovering, som efterfølgende kan komme både 
borgere og virksomheder til gavn: 

– Når vi som kommune stiller krav til den måde, man 
bygger, vedligeholder og opvarmer bygninger på, så er 
det noget, som påvirker hele markedet. Virksomhederne 
opbygger ekspertise i den her type af byggerier, og de, som 
går ind i det, opbygger en konkurrencefordel, til næste 
gang der kommer et bæredygtigt byggeri i udbud.

Kommunernes indkøbspolitik er et andet område, hvor 
de ikke kun kan gøre kommunen mere grøn, men også 
være med til at drive en udvikling frem på hele markedet. 
Kommunerne indkøber hver dag store mængder mad til de 
mange daginstitutioner og ældrecentre, og ved eksempelvis 
af efterspørge økologiske alternativer kan kommunerne gøre 
det mere attraktivt at producere og sælge de produkter. 

SAND FORNØJELSE MED NY REGERING
Kommunernes klimaprojekter ses ofte som noget, der tager 
fokus fra andre områder som børn og ældre. Men sådan be-
høver det ikke at være. I Middelfart er der flere eksempler 
på, at klimaprojekter har givet gevinster på flere områder. 
Som eksempel fremhæver Johannes Lundsfryd Jensen, 
hvordan klimatilpasninger kan give bedre byrum: 

– Den klassiske måde at håndtere mere regnvand på 
er jo bare at nedgrave en større kloakledning. Men det er 
både dyrt og svært i en by med mange gamle huse. I stedet 
har vi forsøgt at bruge vandet på overfladen, så vi får nogle 
bedre byrum. Vi har for eksempel erstattet en parkerings-
plads ved et plejehjem med en ny klimahave, som egentlig 
er et stort regnbed. Det opfanger vandet, så det ikke 
oversvømmer folks kældre. Og haven giver masser af liv og 
fællesskab til glæde for både børn og de ældre.

Selvom kommuner kan gøre rigtig meget, så under-
streger Johannes Lundsfryd Jensen, at samspillet mellem 
stat og kommuner er meget vigtigt. Derfor er han også 
rigtig glad for, at Danmark nu har fået en ny regering, som 
sætter en langt mere ambitiøs dagsorden på det grønne 
område. Blandt andet med et mål om, at Danmark skal 
reducere CO2-udslippet med 70 procent i 2030. 

– Det er en sand fornøjelse, at der er kommet en ny re-
gering, som vil noget på det her område. Med den tidligere 
regering oplevede vi desværre flere eksempler på, at sta-
ten var modspiller, når det kom til den grønne omstilling. 
Nu har vi en regering, som har nogle ambitioner, og nogle 
kommuner, som både kan og vil noget, slutter Johannes 
Lundsfryd Jensen. 

Middelfart Kommune inviterer næste år til klimafolkemøde 
27.-29. august, hvor alle er velkomne til at blive inspirerede 
til, hvad vi kan gøre i praksis. Du kan læse mere om Middel-
fart Kommunes projekter på www.klimalaboratoriet.dk.

Middelfarts 
borgmester,  
Johannes 
Lundsfryd  
Jensen.

A N N O N C E
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V i nærmer os årsskiftet med hastige 
skridt, og den anledning kan bruges 
til at gøre status over DSU’s arbejde 

med at få politisk indflydelse på den nye 
socialdemokratiske regering. Vores mål 
er klart: DSU skal være Danmarks mest 
indflydelsesrige politiske ungdomsorga-
nisation. Unge på tværs af alder, geografi 
og baggrund skal vide, at det er i DSU, man 
har størst chance for at få indflydelse på 
den virkelighed, vi bor og lever i. 

Det spor har vi forsøgt at følge in-
tensivt i årets sidste seks måneder. Og 
allerede nu er vi godt på vej. Regeringen 
har vist sig parat til at inddrage DSU 
og bruge vores erfaringer og ideer i det 
politiske arbejde. DSU er lige nu dybt 
involveret i dagsordener om mistrivsel 
blandt unge, en ny karakterskala, et nyt 
optagelsessystem, regulering af fri- og 
privatskoler, bedre muligheder for at 
skabe flere fritidsjob, mere hjælp til ord-
blinde og regulering af de rådne kviklån. 
Alt sammen noget, der har stor betyd-
ning for vores venner, søskende, kol-
leger, klassekammerater og alle andre i 
vores generation. Og det er netop derfor, 
vi i DSU har kastet os over det. 

Vi er lykkedes med at kombinere politisk 
interessevaretagelse med kampagne og 
kamp for lokal forandring. Det vil vi dyrke 
endnu mere i det kommende år – også på 
de dagsordener, der udfordrer regeringen. 
For hvis ikke regeringen får ordentligt 
modspil, så ender det bare med, at den 
herskende uddannelsesklasse på venstre-
fløjen og den økonomiske elite på højreflø-
jen svinger taktstokken. Det dur ikke. 

DSU vil bl.a. sætte fokus på den fort-
satte grådighed i toppen af finanssekto-
ren. Her skylder regeringen klare svar. Vi 
kan ikke fortsætte med at acceptere den 
store gebyrudvikling kombineret med 
rekordhøje udbyttebetalinger til aktio-
nærerne, store banker, der er afhængige 
af fællesskabet, hvis de går under, og 
dele af Danmark, hvor mennesker ikke 
kan låne til et hus eller en virksomhed. Vi 
har brug for den nødvendige regulering, 
så vi kan tæmme bankerne og gøre dem 
til vores tjenere og ikke herrer.

Derudover vil vi gå til kamp for vores 
arbejdsmarkedsmodel. Dagpengesyste-
met udhules år for år, for få ufaglærte 
opkvalificeres, beskæftigelsessyste-
met virker ikke, de gule fagforeninger 
får ikke lovgivningsmæssigt kamp til 

stregen, og over 100.000 unge mellem 15 
og 29 år står uden for både uddannelses-
system og arbejdsmarked. Kampen for 
et tryggere og sundere arbejdsmarked 
savner allierede – både på Christiansborg 
og i avisspalterne. Her har DSU en meget 
vigtig rolle at spille, og den vil vi udfylde. 

Alt i alt vil DSU fortsætte med at 
bygge Danmarks mest indflydelsesrige 
politiske ungdomsfællesskab op. Altid 
konstruktivt og kærligt. Men også kritisk 
og utålmodigt. Sådan skal det være.

Glædelig jul og godt nytår – vi ses på 
slagmarken!

Med venlig hilsen  
Frederik Vad Nielsen

BLIV DSU’ER

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

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

  DSU: 
     DET MEST 
INDFLYDELSESRIGE 
       POLITISKE 
UNGDOMSFÆLLESSKAB!

AF FREDERIK VAD NIELSEN,  
FORBUNDSFORMAND FOR  
DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM 
(DSU) 
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Fællesskab
gør dig 
stærkere
Med 270.000 kolleger og faglige 
 rådgivere i ryggen står du aldrig alene. 
Vi kender dit fag og arbejdsliv bedre 
end nogen andre. 

Bliv en del af et stærkt fællesskab. 
Meld dig ind på 3f.dk
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Basilo Claudio er en velfriseret ung 
mand fra Socialdemokratiet i Filip-
pinerne.

Lige nu står han i en enorm cylinderfor-
met fordybning omgivet af dansk militærs 
vraggods, mens Ruth fra Kenya og Silke 
fra Danmark fortæller om ligestilling i 
politik.

Der står en stiv vind fra Øresund ind 
over det gamle Middelgrundsfort ud for 
København. Vinden smager af salt og 
dansk sensommer, men heldigvis for 
Basilo Claudio blæser det knap så meget 
nede i betoncylinderen.

Det gamle fort er netop genåbnet som 
»Ungdomsøen« med fokus på at styrke 
unges indflydelse. Og det er lige netop, 
hvad Basilo Claudio og hans knap 60 yngre 
partiaktive kolleger fra hele verden har på 
programmet denne uge.

For selv om Basilo Claudio lige om lidt 
skal give et liveinterview på Facebook, så 

går der en direkte, stærk rød tråd tilbage 
til Socialdemokratiets undfangelse i 1871. 
Forklaring følger – men først skal Basilo 
Claudio sende live på Facebook.

SOCIALDEMOKRATI VS. ULIGHED
– Selv om det er lidt tidligt på dagen, har 
vi allerede lært en masse, begynder Basilo 
Claudio. Han har lige præsenteret sig 
selv og sit filippinske socialdemokrati, 
Akbayan Youth, for seerne på Facebook. 
Dernæst forklarer han lidt om de redska-
ber, Socialdemokratiet i Danmark prøver 
at udruste de unge politikere fra hele 
verden med:

– Vi lærer noget om, hvordan unge får 
en rolle, når der træffes politiske beslut-
ninger. Jeg har også lært, hvordan man 
debatterer på en høflig og mere moden 
måde med andre partier, forklarer han.

Og guderne må vide, at der er noget 
at arbejde med for Basilo Claudio og 

hans filippinske socialdemokrati: Mange 
danskere kender landet for en diktatorisk 
præsident, Duterte, beskyldt for rov-
mord på narkohandlere og -misbrugere i 
kampen mod narko, for benhård under-
trykkelse af politiske modstandere og 
overgreb mod homoseksuelle. Og før det 
– en galopperende ulighed og korruption 
bedst udtrykt ved præsidentfruen Imelda 
Marcos’ berømte 1.220 designersko, som 
hun efterlod sig, da hun sammen med sin 
mand måtte flygte fra landet i 1986.

Det er den enorme ulighed i Filippinerne 
og andre asiatiske samfund, som Social-
demokratiet hjælper med at rette op på 
gennem samarbejdet med Basilo Claudio, 
hans parti og andre socialdemokratiske 
partier i Asien.

FRIVILLIGE KRÆFTER
Blandt de 60 unge i Basilo Claudios følge-
skab er Nang El Mon Aung, en ung kvinde 

UNGE INTERNATIONALE 
SOCIALDEMOKRATER  
BESØGTE UNGDOMSØEN

TEKST: RASMUS LINDBOE · FOTO: BENT NICOLAJSEN

Sophia Ryberg  
fra Danmarks  
Socialdemokratiske 
Ungdom (DSU) følger 
nogle af de mange 
gæster rundt på  
ungdomsøen.
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fra Myanmar (det tidligere Burma). Hun 
og hendes parti er også blandt dem, som 
Socialdemokratiet samarbejder med. 

Nang El Mon Aung har dagen før været 
på Ungdomsøen ligesom Basilo Claudio og 
de mange andre unge. I dag har Social-
demokratiet sammensat et helt særligt 
program for Nang El Mon Aung og delega-
tionen af andre unge fra Myanmar.

Programmet kan udelukkende lade sig 
gøre, fordi gode kræfter i Socialdemokra-
tiet frivilligt og ulønnet bruger tid på at 
være værter for gæsterne fra Myanmar. 
Derfor står Lise Thorsen, aktiv i Socialde-
mokratiets gruppe for det internationale 
arbejde, klar til at tage imod Nang, da hun 
og gruppen ankommer til et funklende flot 
rådhus for Furesø Kommune i Værløse.

– Jeg gør det, fordi jeg synes, det er så 
vigtigt at støtte andre lande, som ikke 
er så privilegerede som os, til at skabe 
mulighed for, at de får demokrati og 
mulighed for at stemme, fortæller Lise 
Thorsen. Hun har tidligere siddet i Borger-
repræsentationen for Socialdemokratiet i 
København. 

Lise Thorsen leder gruppen fra Myan-
mar ind i et mødelokale i rådhuset, hvor 
byrådets yngste medlem, Muhammed 
Bektas (S), næstformand for kommunens 
kulturudvalg, er klar til at fortælle, hvor-
dan man som ung politiker bliver valgt og 
får indflydelse. 

Efter mødet går både Lise Thorsen, 
Muhammed Bektas og Mia Fallentin, DSU-
formand for Nordsjælland, med gæsterne 
over i Værløses kulturhus for unge. Her 
fortæller Mia Fallentin om, hvordan man 
organiserer valgkampagner, og om andre 
erfaringer fra livet som ungdomspolitiker.

– Det er vigtigt at give sit besyv med fra 
DSU’s side, fordi det altid er gavnligt for 
Danmark og for unge, at flere engagerer 
sig i demokratiet verden over, siger Mia 
Fallentin. Efter dagens møder i Værløse 
fortæller Nang El Mon Aung, at hun særligt 
har hæftet sig ved Muhammed Bektas’ 
beskrivelse af, hvordan det danske 
lokaldemokrati fungerer. – Og hvordan 
man lærer at begå sig som ung politiker, 
f.eks. ved at begynde at diskutere politik 
hjemme i sin egen familie.

DET INTERNATIONALE LIGGER I VORES DNA
Nang El Mon Aung og Basilo Claudio be-
gynder næste morgen i levende, historiske 
rammer for dansk demokrati – nemlig 
på den tidligere folkehøjskole Emmaus 
i Haslev. Der bliver spillet »Let it be« af 
Beatles på klaveret, og hele gruppen af 
yngre politikere fra syv forskellige lande 
synger med.

Resten af dagen byder på politiske 
workshops – igen med kræfter fra det 
socialdemokratiske bagland som un-
dervisere. Deres besøg på Ungdomsøen, 
besøget i en kommune og arbejdet på fol-
kehøjskolen er en del af en større politisk 
ungdomslejr, som kulminerer med, at de 
unge besøger Ungdommens Folkemøde, 
inden de igen rejser hjem.

Socialdemokratiets arbejde i verden 
har historisk en stærk tradition, påpeger 
Kasper Sand Kjær, som blev valgt ind i Fol-
ketinget i juni. Han er formand for Dansk 
Institut for Partier og Demokrati, der bl.a. 
finansierer alle de danske partiers inter-
nationale arbejde.

– Socialdemokratiet udspringer af en 
international bevægelse, nemlig af den 
internationale arbejderbevægelse. Derfor 
ligger det i vores partis DNA, begynder 
han.

– Tidens store politiske udfordringer 
– klimakrisen, flygtningekrisen, demokra-
tiets krise – er grænseoverskridende pro-
blemer, og derfor er en del af løsningen, at 
vi har stærke socialdemokratier over hele 
verden, siger Kasper Sand Kjær. 

BASILO CLAUDIO 
– OG S I ASIEN
Det socialdemokratiske parti Akbayan er en del 
af samarbejdet »Social Democracy in Asia«. Kort 
fortalt går indsatsen ud på at udvikle asiatisk 
velfærdspolitik i netværkets medlemslande. Her 
kan Socialdemokratiet i Danmark virkelig være 
med til at inspirere partierne i Asien. Arbejdet 
handler særligt om uddannelse, sundhed og 
skat.

TAG DEL I DET  
INTERNATIONALE ARBEJDE
Synes du, at det internationale er vigtigt – så tag 
del i Socialdemokratiets internationale arbejde.

Du kan koble dig på vores arbejde i Myanmar, 
Swaziland, Filippinerne, Burkina Faso eller Nepal, 
hvis du brænder for netop et af de lande. Du kan 
også tage del i vores generelle internationale 
arbejde eller hjælpe, når vi får besøg af politikere 
fra udlandet.

Du forpligter dig ikke ud over, hvad du har 
lyst til!

Kontakt international konsulent Iben Merrild:  
33 37 40 64/iben.merrild@ft.dk
Og følg med på  
facebook.com/socialdemokratietinternationalt

UNGDOMSLEJREN
»Political Youth Camp« var navnet på det uge-
lange møde, som Socialdemokratiet sammen 
med tre andre partier havde organiseret i Dan-
mark. Formålet med mødet var at styrke unges 
deltagelse i demokrati og i partier. Derfor deltog 
omkring 60 yngre politikere fra syv lande i rejsen 
til Danmark i starten af september. 

Det socialdemokratiske folketingsmedlem  
Kasper Sand Kjær, der også er formand for DIPD, 
i samtale med de internationale gæster.

Besøget på 
ungdomsøen 
foreviges med 
en selfie

Internationale gæster 
på besøg i Holbæk. 
Basilo Claudio fra det 
filippinske Socialde-
mokrati, Akbayan 
Youth, er nummer tre 
fra højre.



XXXXX

AF KRISTIAN BANG LARSEN 
FOTO: THOMAS SJØRUP 

I 100 år har man drevet en bank ejet 
af fagbevægelsen med almindelige 
lønmodtageres interesse for øje. Og 

netop nu, i jubilæumsåret, er det Dan-
marks mest succesfulde bank. Arbejder-
nes Landsbank er for 10. år i træk blevet 
kåret til danskernes foretrukne bank i 
Voxmeters årlige uafhængige undersø-
gelse og havde sidste år en nettotilvækst 
på 18.000 kunder. 

Og her i bankskandalernes tid, hvor 
mange pengeinstitutter synes at have for 
dårlig moral og for smarte ideer, er Arbej-
dernes Landsbank den pæne dreng i klas-
sen med en skoleuniform, der er uplettet 
af både finanskrise og hvidvaskskandaler.  

Det er ikke tilfældigt. 

MED STAUNING I SPIDSEN 
Arbejdernes Landsbank åbnede den 3. juni 
1919 på Frederiksberggade i København. 
Ideen var at skabe en bank for arbej-
dere og fagbevægelse, en bank, der var 
uafhængig af storkapitalen. Ejerkredsen 
var fra starten 62 fagforbund og koopera-
tive virksomheder, og Thorvald Stauning, 
Socialdemokratiets daværende leder, var 
formand for bankens repræsentantskab. 

I 1921 åbnede den første filial på Nør-
rebro, og det er her, vi er i dag.

– Nu skal I se. Jeg har fundet nogle af de 
gamle billeder frem fra åbningen den-
gang, siger vicedirektør Svend Randers og 
fører Socialdemokratens udsendte hen til 
et bord med gulnede fotografier. Kassebe-
tjeningens elegant buede mørke træpane-
ler kunne minde om en hipstercocktailbar 
af i dag, og de to unge mænd bag skran-
ken er begge klædt i jakkesæt, den ene 
med slips, den anden med butterfly.   

– Det var en rigtig bank, men det var 
jo dengang. Derfor synes jeg, det kunne 
være spændende at komme her, så vi 
kunne se, at der er sket en bevægelse, 
fortæller vicedirektøren. 

Filialen på Nørrebrogade lå i over 90 år 
i nummer 62, men flyttede for få år siden 
10 husnumre ind mod centrum. I dag er 
der ingen kassebetjening i de lyse lokaler 
med tæpper på gulvene og bløde ven-
temøbler ved indgangen. Men man kan 
stadig komme ind fra gaden og tale med 
en medarbejder. 

– Andre lukker ned på deres filialer, 
men vi har 71 over hele landet og er lige 
åbnet på Bornholm. Vi tror på, at det er 
vigtigt, at man har adgang til en filial. 
Vores kunder kommer selvfølgelig ikke 
længere ind flere gange om måneden, 
men når de skal træffe de store økono-
miske beslutninger, bilkøb, boligskifte, 
pension, så vil de gerne se et menneske i 
øjnene, siger Svend Randers, der under-

streger, at der stadig er kassefunktioner i 
mange af filialerne.  

ALLE KUNDER ER GODE KUNDER 
Vicedirektøren startede selv som elev i 
Randers-filialen i 1987 og har tilbragt hele 
sit arbejdsliv i banken. 

– Jeg ville gerne være i Arbejdernes 
Landsbank, for jeg kommer fra et social-
demokratisk hjem, og min familie har 
altid været kunder. Så det betød meget 
for mig, også på grund af de værdier, vi 
havde dengang og i dag, fortæller Svend 
Randers, der siden har arbejdet i og ledet 
filialer i Ballerup, Nykøbing-Falster, Skive 
og Vejle, været direktør i AL Finans og nu 
er vicedirektør. 

– Vores ejerkreds, som jo er fagbe-
vægelsen, 3F, Metal, FH osv., sikrer, at 
Arbejdernes Landsbank bliver ved med at 
have det DNA, som vi ønsker, siger han og 
konkretiserer:  

– Vores ambition er flere og mere 
tilfredse kunder, og det afspejles i det af-
kastningskrav, ejerne stiller. I en børsno-
teret virksomhed går ejerne efter at få det 
største udbytte. Vores ejerkreds siger: Vi 
vil have et udbytte, men det må godt være 
lidt mindre, på betingelse af at I behandler 
vores kunder ordentligt og redeligt. Det er 
forskellen på at drive Arbejdernes Lands-
bank og et andet institut, siger han.

Hvad betyder det i praksis? 

100 ÅR  
SOM AL-TERNATIV

Danskernes foretrukne bank er ejet 
af fagbevægelsen. Det har den været 
i 100 år, og nu er den også kommet 
på landsholdstrøjerne.  
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Vores ejerkreds  
siger: Vi vil have et 

udbytte, men det må godt 
være lidt mindre, på betin-
gelse af at I behandler vo-
res kunder ordentligt  
og redeligt.
SVEND RANDERS, VICEDIREKTØR

– Hos os er alle kunder gode kunder. Der 
er mange institutter i dag, der ikke ønsker 
dig som kunde, hvis de ikke kan se en for-
tjeneste. Hos os er alle velkomne, og det er 
ganske gratis at være kunde. Du skal ikke 
betale for din lønkonto og din netbank. Og 
så er der ikke nogen kunder, der skal gå 
herfra med noget, de ikke har forstået. Der 
er jo, også under finanskrisen, blevet solgt 
mange eksotiske produkter til kunder, 
hvor jeg vil vove den påstand, at det kan 
være svært at forstå, 
hvad man har fået. 
Og det ønsker vi 
ikke. Vi vil ikke have 
spekulationsforret-
ninger. 

PÅ LANDSHOLDS-
TRØJEN  
Arbejdernes Lands-
bank levede i mange 
år et stille liv. Men 
i de senere år er 
banken blevet mere 
synlig, især gennem 
markante sports-
sponsorater. Man 
har støttet ishockey og kvindehåndbold, 
men fokuserer nu på fodbold. Banken er 
partner for kvindelandsholdet og sponsor 
for superligaklubberne AGF, Brøndby, FCN 
og Vejle. Senest er AL-logoet kommet på 
Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, 
Simon Kjær og co.s trøjer, efter at man i 
marts blev partner for herrelandsholdet.     

– Det har været vigtigt for os at øge gra-
den af kendskab til banken. Ved sponsora-
ter bliver vi set af mange og kan samtidig 
invitere gæster ud til arrangementer, siger 
Svend Randers og forklarer, at fodbold kan 
noget særligt.  

– De fleste af os synes jo, at fodbold er 
noget positivt. Der er noget ved den pas-
sion, det er at stå og holde sammen om 
noget, som vi godt kunne føre over mod 
banken. Det er fællesskabet. Det er ikke 
kun mig, mig, mig. Det er sammen med 
andre, siger Svend Randers. 

Sammen med andre. Sådan har det altid 
været i Arbejdernes Landsbank.   
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KOMMUNALVALG 2021

V i har brug for jer«. Sådan lyder 
budskabet fra Vordingborgs borg-
mester, Mikael Smed, til de knap 

et halvt hundrede borgere, som har trod-
set den kolde novemberaften og er mødt 
op til debat om fremtiden for Vordingborg 
Kommune. 

Selvom arrangementet foregår i Social-
demokratiets café, og væggene er prydet 
med socialdemokratiske plakater, så er 
det langtfra noget almindeligt medlems-
møde for byens aktive socialdemokrater. 
Det er startskuddet til en stor borgersam-
tale, hvor Socialdemokratiet har inviteret 
alle kommunens borgere til at deltage i 
debat om kommunens fremtid. 

For med præcis to år til det næste 
kommunal- og regionsrådsvalg er det nu, 
arbejdet med at finde kandidater og udar-
bejde et valggrundlag for alvor skal i gang. 
Og skal der gøres et solidt forarbejde, skal 
alle borgere have mulighed for at give 
deres indspark med. 

KV21: VORDINGBORG STARTER 
STOR POLITISK BORGERSAMTALE

NU STARTER FORBEREDELSERNE  
TIL KV21
•   Der er mindre end to år til kommunal- og 

regionsrådsvalget. 
•   Det er nu, arbejdet med at finde kandi-

dater og udarbejde valggrundlag starter 
rundtom i landet.

•  I de kommende numre vil Socialdemokra-
ten derfor fortælle om nye og anderledes 
måder at gribe opgaverne an på fra for-
skellige dele af landet. 

SÅDAN GIK DET SENESTE  
KOMMUNAL- OG  
REGIONSRÅDSVALG
•  Ved det seneste kommunal- og regions-

rådsvalg i november 2017 blev Socialde-
mokratiet det klart største kommunale 
parti med 32,4 procent af stemmerne.

•  I 47 kommuner kunne en socialdemo-
krat efterfølgende sætte sig i borgme-
sterstolen. 

•  Socialdemokratiet blev også størst i re-
gionerne og vandt formandsposten i fire 
ud af de fem regioner.

Derfor har de startet en stor borger-
samtale – eller VOR-samtalen, som de har 
døbt tiltaget. – VOR betyder Vordingborg-
samtale, men det betyder også, at det er 
vores samtale, forklarer Mikael Smed. 

FÅ BORGMESTEREN PÅ BESØG I DAGLIGSTUEN
Aftenens møde er kun det første i en hel 
stribe af aktiviteter, som skal inddrage 
borgerne i Vordingborg. I de kommende 
måneder vil Socialdemokratiet i Vording-
borg dels afholde en række temamøder, 
hvor borgerne inviteres til at drøfte en 
række forskellige emner med de social-
demokratiske politikere, dels opfordre 
borgerne til at invitere borgmester Mikael 
Smed, folketingskandidat Brian Bres-
sendorff eller andre af partiets kommu-
nalpolitikere på besøg hjemme i daglig-
stuen til en kop kaffe og en samtale om 
udviklingen i Vordingborg. 

– Vi vil gerne forsøge at skabe dialog. 
Men det er ikke altid helt nemt, fortæller 
Brian Bressendorff. Han er Socialdemo-
kratiets folketingskandidat i Vordingborg 
og faciliterer aftenens møde. Under folke-
tingsvalget bankede han på massevis af 

døre rundtom i kommunen. 
– Der er mange borgere, som går uden 

om politikerne og ikke tør sige deres 
mening direkte til politikerne. Men hvis 
vi kommer hjem til folk, hvis vi banker på 
deres dør eller sidder inde i deres stue, 
så er folk ofte mere villige til at åbne op 
og fortælle om det, de har på hjerte. De 

har en følelse af at være på hjem-
mebane, når de sidder i deres egen 
lænestol og fortæller borgmesteren 

om det, der ikke fungerer, som det 
skal.

Mikael Smed indleder mødet med 
et oplæg om de udfordringer og 
muligheder, som Vordingborg står 

over for, mens der serveres kaffe og 
lagkage til de mange fremmødte. 

Der bliver flere ældre, mange 
unge får ikke en ungdomsud-
dannelse, og som kommunen 

med Danmarks længste kystlinje 
er Vordingborg særlig udsat, hvis 

»
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KV21: VORDINGBORG STARTER 
STOR POLITISK BORGERSAMTALE

klimaforandringerne eksempelvis fører 
til højere vandstand. Men der er også 
muligheder. Kommunen har masser af 
grøn natur og besøges hvert år af mange 
turister. 

INSPIRERET AF ARBEJDET MED  
PRINCIPPROGRAMMET
Efter oplægget skal de fremmødte selv i 
gang med at diskutere i mindre grupper. 
Der deles debatduge rundt på bordene, 
hvorpå hvert bord skal skrive sit bud på 
tre spørgsmål: »Hvem er vi?«, Hvad står vi 
i?« og »Hvor ønsker vi kommunen hen?« 
Der kommer snacks på bordet, og debat-
ten kommer hurtigt i gang ved bordene. 

Lise Lotte Lange, der er formand for 
Socialdemokratiet i Vordingborg, lægger 
ikke skjul på, at inspirationen til VOR-
samtalen kommer fra processen omkring 
udformningen af Socialdemokratiets 
principprogram. Op til vedtagelsen af 
det nye principprogram i 2017 blev der 
afholdt massevis af møder landet over, 
og partimedlemmer fik mulighed for at 
booke politikere som Dan Jørgensen og 

– Jeg har aldrig været medlem af noget 
parti eller været politisk aktiv. Tidligere 
har jeg nok bare stemt på et parti, fordi 
det gjorde vi i min familie. Det var først, da 
jeg flyttede til Vordingborg for tre år siden, 
at jeg begyndte at opdage, at jeg faktisk 
kan få indflydelse på de politiske beslut-
ninger, fortæller hun. 

Susanne, der ejer sin egen butik, er stadig 
ikke helt sikker på, at hun er socialdemo-
krat. Men hun er helt sikker på, at hun vil 
fortsætte med at engagere sig i VOR-sam-
talen, og mener i øvrigt, at klimaet bliver et 
helt centralt tema ved kommunalvalget. 

Efter mere end to timers oplæg og debat 
lakker mødet mod enden. De forskel-
lige grupper fremlægger deres bud på de 
udfordringer, kommunen står med, og de 
løsninger, de ser for sig. Mikael Smed lytter 
opmærksomt til de mange indspark. 

Lise Lotte Lange er godt tilfreds med 
aftenens fremmøde. Der er allerede plan-
lagt et nyt møde i december, hvor temaet 
er vækst. Og som timerne går, vokser og 
vokser bunken af invitationer til dagligstue-
møder. 

Borgmester Mikael 
Smed fortæller om 
udfordringerne i Vor-
dingborg Kommune.

Omkring 50 borgere 
var mødt op for at 
tage del i debatten.

Borgere både med og 
uden partimedlem-
skab mødte frem og 
tog del i debatten.

 
»Hvem er vi?«,  
Hvad står vi i?« og  
»Hvor ønsker vi  
kommunen hen?«

Efter oplægget var 
der livlig diskus-
sion rundtom ved 
bordene.

Mogens Lykketoft til en snak hjemme i 
dagligstuen. 

– Jeg var selv meget aktiv i arbejdet 
med vores principprogram og synes, det 
var en rigtig god proces. Vi talte om, hvor-
dan vi kunne få inddraget flere borgere i 
arbejdet med vores valggrundlag, og så 
fik vi ideen om, at vi måske kunne lave en 
lokal version af den proces. 

Kort inden mødet starter, har Lise Lotte 
Lange lavet opslag på Facebook, hvor 
borgere opfordres til at booke politikere 
til et dagligstuemøde. Og allerede mens 
mødet er i gang, tikker de første »bestil-
linger« ind. 

GLAD FOR AT VÆRE INVITERET 
Det er som nævnt ikke kun de trofaste 
partimedlemmer, der har fundet vej til 
aftenens møde. Her er også borgere, som 
ikke er medlemmer af noget parti. En af 
dem er Susanne, som deltager i aftenens 
debat sammen med sin mand, Jens. Hun 
er glad for, at Socialdemokratiet har invi-
teret alle borgere uanset partifarve til at 
deltage i debatten. 
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STORT EU-TEMA: 

VORES NYE HOLD  
I EUROPA

Ved valget til Europa-Parlamentet 26. 
maj fik Socialdemokratiet tre pladser. 

Det betyder et velkommen til to 
nye ansigter på vores hold i Bruxelles, 
nemlig Niels Fuglsang og Marianne 
Vind, som sammen med Christel 
Schaldemose skal tegne den danske, 
socialdemokratiske profil i Parlamen-
tet de kommende år. 

Samtidig betød det et farvel til Ole 
Christesen, der valgte at stoppe efter 
16 år i Europa-Parlamentet, og til 
Jeppe Kofod, der overtog posten som 
udenrigsminister, da Mette Frederik-
sen dannede regering. 

De tre socialdemokrater indgår 
naturligvis også i den kommende 
valgperiode i den socialdemokratiske 
gruppe Socialists & Democrats (S&D), 
som er parlamentets næststørste 
gruppe med 154 medlemmer og har 
den spanske socialdemokrat Iratxe 
García Pérez som leder. 

Men hvem er de nye socialdemo-
krater i Bruxelles, hvilke kampe bliver 
afgørende i de kommende fem år, og 
hvor vil de tre danske socialdemokra-
ter forsøge at sætte deres aftryk? Det 
fortæller de hver især om her på de 
følgende sider. 

GRUPPERNE I DET NYE EUROPA-PARLAMENT

EPP 
(kristendemokrater 

og konservative)

S&D
 (socialdemo-

krater)

Renew  
Europe

 (liberale)

G–EFA
 (grønne)

ECR
 (konservative 
EU-skeptikere)

GUE/NGL 
(venstrefløj)

ID 
(EU-skeptikere)

Uafhængige

182
154

108
74

62
41

73
57

Gruppen for Det Progressive Forbund af   

Socialdemokrater   
i Europa-Parlamentet

S&D
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C hristel Schaldemose træder frem bag en hvid søj-
le på Europa-Parlamentets anden sal i Bruxelles. 
Mens hun taler i telefon, griber hun en stak papi-

rer, som hendes forpustede assistent netop er kommet 
løbende med. De indeholder noter til det telefoninter-
view, hun er i gang med på DR’s P1. Her opridser hun sin 
holdning til hjemvendende syrienkrigere, EU’s forhold til 
Tyrkiet og flere andre udenrigspolitiske spørgsmål. 

Det er emner, som hun ikke tidligere har været den 
første til at udtale sig om. Ikke fordi hun har manglet 
holdninger til dem, men fordi hun har holdt sig til at tale 
om sit arbejde i Udvalget om det Indre Marked og For-
brugerbeskyttelse og Udvalget om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed. Gennem sit arbejde i udvalgene 
har hun i årevis bl.a. kæmpet for at sikre forbrugerne og 

miljøet mod farlig kemi. Imens har skiftende gruppefor-
mænd tegnet de store linjer for socialdemokraterne i 
Europa-Parlamentet.

NY ROLLE
Siden juni har Christel Schaldemoses arbejde imidlertid 
ændret karakter. Jeppe Kofod blev udnævnt til uden-
rigsminister kort efter Europa-Parlamentsvalget, og 
Christel Schaldemose overtog hans rolle som leder af 
delegationen.

– Det er klart, at det var en stor overraskelse, men jeg 
er stolt over at tage opgaven på mig, siger hun tilbage 
på sit kontor i Europa-Parlamentet og fortsætter:

– Jeg glæder mig virkelig til at styre os igennem den 
kommende periode, hvor vi skal sikre handling bag 

Christel Schaldemose er ny gruppeformand for socialdemokraterne i 
Europa-Parlamentet. Den erfarne politiker er med sine 13 år i Parlamen-
tet stærkt rustet til at løfte opgaven. Med sin store erfaring er hun også 
klar til at skubbe klimaet ind i den centrale del af EU’s politiske arbejde.  

         SCHALDEMOSE
   TAGER LEDERROLLEN          
                 PÅ SIG



EU’s klimamål, vi skal sikre ordentlige løn-
modtagerforhold og beskyttelse af den danske 
arbejdsmarkedsmodel. Det er også vigtigt, at 
vi fortsætter arbejdet med at sikre, at multina-
tionale firmaer bidrager til de samfund, som de 
er en del af. Og så skal vi have styr på EU’s ydre 
grænser. Der er med andre ord rigeligt at tage 
fat på. 

KLIMAET I CENTRUM
Allerede nu udfolder sig et stort slagsmål om 
EU’s kommende 7-årige budget. Kommissio-
nen har foreslået en stigning i bidragene fra 
medlemslandene. Danmark kæmper imod i 
Europa-Parlamentet og i Rådet, hvor statsmini-
ster Mette Frederiksen fører an. Samtidig skal 
pengene i budgettet bruges så grønt, at de kan 
være med til at indfri de mål om reduktion af 
CO2-udledning, som er sat for 2030. 

– På mange måder er det her budget det 
vigtigste i de næste ti års klimakamp, fordi det 
rækker syv år ind i fremtiden. Så det slutter 
altså, kun tre år før alle vores ambitiøse mål 
skal være indfriet. Hvis vi ikke er på den rette 
kurs til den tid, så er det meget sent at gøre no-
get i EU-regi, siger Christel Schaldemose. 

Derfor arbejder hun for at sikre de nødven-
dige midler til den grønne plan, som den nye 
kommissionsformand har lovet at fremlægge. 

– Samtidig siger vi, at det altså kun er rime-
ligt, at vi flytter rundt på de mange milliarder, 
som allerede findes i budgettet, i stedet for at 
øge det samlede budget.

Christel Schaldemose peger på landbrugs-
støtten og på de store strukturfonde, der bl.a. 
investerer i mindre udviklede områder af EU, 
som oplagte steder at finde grøn finansiering. 

– Det er her, størstedelen af EU’s budget 
bruges, og det er altså ikke holdbart, at der er 
penge, som ikke fokuseres på grønne tiltag, 
når vi står over for en klimakrise, som vi skal 
reagere på. Og vi skal reagere hurtigt og ef-
fektivt, siger hun.

ARBEJDSMARKED OG FINANSREGULERING
Selv om klimaet er den vigtigste kampplads i 
de kommende år, så er det vigtigt, at klassiske 
socialdemokratiske kernesager holdes i fokus. 
Særligt lønmodtagerrettigheder, finanssektor-
regulering og skattefuskbekæmpelse. Derfor 
er det også centralt, at den socialdemokratiske 
delegation løfter i flok og sammen bidrager til 

GLIMT FRA  
VALGKAMPEN:  

ILDSJÆL  
KÆMPER  
FOR RENE 
STRANDE 
Christel Schaldemose har 
blandt andet været med til 
at stemme et forbud mod 
forskellige typer plastik, 
som kan ende i havet, igen-
nem i Europa-Parlamentet. 
Derfor var hun begejstret 
for at møde ildsjælen Peter 
Michelsen under valg-
kampen. Med sit frivillige 
projekt »Ren Strand Fanø« 
samler han plastik fra stran-
dene i Vadehavet. Han har 
inspireret til flere lignende 
tiltag rundtomkring i Dan-
mark.

de store kampe, mener Christel Schaldemose. 
Hun ser de to nye medlemmer af det socialde-
mokratiske hold i Parlamentet som ideelle til 
at løfte opgaverne sammen. 

– Vi er alle fokuserede på, at klimaet skal 
være centralt i vores udvalgsarbejde, men vi 
må ikke glemme de andre vigtige sager, siger 
Christel Schaldemose. 

– Derfor er jeg så glad for, at det er Mari-
anne Vind og Niels Fuglsang, der sidder på 
de to andre kontorer i delegationen. Deres 
kompetencer passer perfekt til vores mål som 
delegation: Niels er ved at skrive ph.d.-afhand-
ling ved CBS, og han brænder helt vildt for at 
få demokratisk kontrol med multinationale 
virksomheder og sikre, at de ikke bare kan 
flytte deres penge i skattely, som det passer 
dem, siger Christel Schaldemose. 

Hun beskriver finanssektorregulering og 
bekæmpelse af skattely som »kernesocialde-
mokratisk politik«. 

– Og så er der Marianne, som er formet af 
sin kamp for lønmodtagerrettigheder i HK og 
af sine mange år som tillidsmand. Nu leder 
hun vores arbejde med at sikre den danske 
arbejdsmarkedsmodel mod en EU-bestemt 
mindsteløn. Det er hjerteblod og en toppriori-
tet for os socialdemokrater. Marianne er den 
mest vidende og kompetente, jeg kunne fore-
stille mig til at lede det arbejde. Og hun har ild 
i øjnene, når hun taler om det. Det er så fedt! 

– Hvis jeg selv frit kunne vælge, hvem jeg 
skulle arbejde sammen med her i Europa-
Parlamentet, så ville holdet stadig se sådan her 
ud, siger Christel Schaldemose og smiler. 

FORTSAT FOKUS PÅ FORBRUGERRETTIGHEDER 
OG MILJØ
Selv fortsætter hun sit arbejde i miljø- og 
forbrugerrettighedsudvalgene, sideløbende 
med at hun løfter de nye opgaver som grup-
peformand. 

– Jeg kunne ikke drømme om at skuffe de 
danskere, som har stemt på mig på grund af 
mit arbejde med f.eks. farlig kemi og miljø. 
Jeg har bestemt tænkt mig at holde fast i de 
områder. Så jeg kommer til at løbe endnu 
hurtigere, end jeg hidtil har gjort, for at nå det 
hele, siger hun. 

I den nye periode har Christel Schalde-
mose også fået rollen som koordinator for de 
europæiske socialdemokrater i Udvalget om 
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det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 
Det betyder, at hun driver arbejdet med 
at finde S&D-gruppens fælles linje på de 
store spørgsmål i udvalget. F.eks. kommer 
internethandel til at fylde meget i den kom-
mende periode, vurderer hun. 

– Danske butikker udsættes for uretfær-
dig konkurrence fra udenlandske forretnin-
ger, som ikke sikrer, at deres varer lever op 
til reglerne om forbrugersikkerhed, beskyt-
telse og miljøhensyn, selv om de findes i de-
res internetbutikker. Det går ud over både 
forbrugere og danske forretningsdrivende.

Som forhandler for det samlede Europa-
Parlament var Christel Schaldemose i sidste 
periode med til at lægge grundstenen for 
fremtidens regulering af globale internetbu-
tikker. Det arbejde fortsætter hun i denne 
periode. Nu i spidsen for de europæiske 
socialdemokrater.   

Alligevel er hun ikke nervøs for at løfte de 
mange nye opgaver samtidig med hendes 
arbejde i udvalgene. 

– Nej, bestemt ikke. Jeg er faktisk helt klar 
til at tage det her ansvar på mig. Jeg kender 
Europa-Parlamentet ud og ind, og jeg ved, 
hvor og hvornår man skal slå til for at få sine 
sager igennem. Jeg glæder mig virkelig til at 
tage fat for alvor, når den nye Europa-Kom-
mission kommer i gang, siger hun. 

SKUFFENDE FØRSTE TAKTER FRA NY, KON-
SERVATIVT LEDET EUROPA-KOMMISSION 
Og netop Kommissionen har under den nye 
formand, Ursula von der Leyen, fået en træg 
start. Hun blev godkendt af Parlamentet 
med en meget smal margen, og hun har 
siden kæmpet med at få sit hold af kom-
missærer godkendt ved høringer i Parla-
mentet. Tre kandidater blev forkastet pga. 
problemer med deres personlige finansielle 
forhold og pågående sager om forkert brug 
af penge. I skrivende stund er de sidste 
tre kommissærer sluppet igennem deres 
høringer, men den endelige godkendelse af 
hele Kommissionen udestår stadig. I stedet 
har den siddende Europa-Kommission med 
Jean-Claude Juncker i spidsen fået forlæn-
get sit mandat. 

– Jeg er skuffet over, at von der Leyen 
ikke har haft mere respekt for Parlamentet 

og været bedre til at indordne sig under de 
krav til åbenhed, som vi stiller på vegne af 
borgerne, siger Christel Schaldemose. 

Der var ellers høje forventninger til Ursula 
von der Leyen, der som den første kvinde 
nogensinde blev udpeget til at stå i spidsen 
for Europa-Kommissionen. 

– Hun kom med meget positive udtalelser 
om klimaet. Hun lovede f.eks. at fremlægge 
en stor grøn plan, den såkaldte »European 
Green Deal«, inden for sine første 100 dage 
som kommissionsformand. Det var jeg 
meget tilfreds med. Og så virkede hun i 
øvrigt som et friskt pust efter Juncker, siger 
Christel Schaldemose. 

– Men siden er jeg blevet noget mere 
lunken over for hende. Hun har ikke vist, at 
hun kan samarbejde med Parlamentet, og 
så hjælper store flotte planer for klimaet 
jo ikke meget. Nu skal hun vise, at hun kan 
komme igennem med reelle forandringer, 
og at hun er en dygtig leder af Kommissio-
nen. At hun kan udrette noget og ikke kun 
sige de rigtige ting.  

FOR STORT FOKUS PÅ SIN EGEN POLITISKE 
FAMILIE 
Ursula von der Leyen er tysk kristendemo-
krat og tilhører EU’s politiske familie af kon-
servative. Det mener Christel Schaldemose 
har været alt for tydeligt i hendes arbejde 
med de kommende kommissærer. 

– Hun trak accepten af en ny rumænsk 
kommissær så længe, at den socialdemo-
kratiske regering i Rumænien faldt, og deres 
nye kommissærkandidat endte med at blive 
en konservativ i stedet for en socialdemo-
krat. Der duer ikke at agere på den måde, 
hvis man skal være kommissionsformand 
på vegne af alle europæere. Vi kommer til 
at holde meget nøje øje med, om hun kan 
sætte sig ud over den slags i sit kommende 
arbejde som kommissionsformand. 

Alligevel tillader Christel Schaldemose sig 
at være optimistisk. 

– Nu skal vi i gang med arbejdet, så vi 
kan tvinge Kommissionen til at levere på 
de grønne løfter. Von der Leyen har jo lovet 
handling. Nu er det op til os socialdemokra-
ter at sikre, at hun leverer. Lad os komme i 
gang, siger hun. 

DET VIL  
CHRISTEL 
SCHALDEMOSE 
KÆMPE FOR:

GLIMT FRA VALGKAMPEN:  

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF POLITISKE SKEL
Asger Christensen fra Venstre ringede en dag og spurgte, om Christel Schal-
demose ikke ville have et banner op at hænge på hans anhænger ved Kolding, 
hvor han selv er fra. Så den socialdemokratiske kandidat kom på plakaten 
side om side med to Venstre-kandidater. Kvit og frit. – Det er altså rigtig god 
stil, siger Christel Schaldemose.

KLIMA OG MILJØ
– Det bliver den helt store kamp-
plads i den nye parlamentsperiode, 
og vi skal virkelig sørge for at binde 
klimaindsatsen ind i alt det arbejde, 
vi laver på tværs af Europa-Parla-
mentet. Særligt er det vigtigt, at den 
kommende reform af landbrugsstøt-
ten og det nye 7-årige EU-budget, 
som begge skal vedtages næste år, 
har CO2-reduktion i centrum. 

– Miljøindsatsen er fortsat vigtig. 
Den hænger uløseligt sammen med 
vores klimaindsats. Det handler om, 
at vi skal fortsætte arbejdet med at 
beskytte vores drikkevand og vores 
luft mod farlige kemikalier og mod 
farlige partikler, som slår tusind-
vis af mennesker ihjel hvert år. Det 
handler også om, at vi skal redde 
vores biodiversitet, som er under 
kraftigt pres. 

SIKRING AF DET DANSKE  
ARBEJDSMARKED 
– Det danske arbejdsmarked skal 
beskyttes mod EU-Kommissionens 
planer om at lovgive om mindsteløn. 
Den barsler med en idé om euro-
pæisk mindsteløn, som risikerer at 
være altødelæggende for den dan-
ske arbejdsmarkedsmodel. Det må 
ikke ske. Det er socialdemokratisk 
hjerteblod. 

FORBRUGERRETTIGHE-
DER 
– Vi skal sørge for, at danske og 
europæiske forbrugere er sikret 
mod f.eks. farlig kemi og farlige 
produkter på hylderne i globale in-
ternetbutikker. Mange af dem tager 
i dag ikke ansvar for, om det, de 
sælger, lever op til de høje miljø- og 
sikkerhedsstandarder i EU.
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GLIMT FRA VALGKAMPEN:  

FULD FART PÅ I VESTJYLLAND

I forbindelse med valgkampen lancerede 
Niels Fuglsang og hans kampagnehold en 
cykeltur rundt i hele regionen for social-
demokrater og andre interesserede. De 
kaldte det »Fuglsang i den grønne fører-
trøje«. De cyklede fra det østligste til det 
vestligste Jylland i al slags vejr, tilbagelag-
de 500 kilometer og besøgte over 50 byer. 

En dag skilte sig særligt ud for det mere 
dramatiske og i retrospekt næsten komi-
ske. En af etaperne tog holdet ud vestpå, 

hvor vestenvinden kan gå gennem marv 
og ben. Mens de kæmpede med liv og sjæl 
mod den kolde vind og for at følge med 
det vestjyske cykelhold, der trådte godt til 
i pedalerne, sluttede en ubuden gæst sig 
til gruppen. Det var en stor svinetransport, 
der ikke havde tid til at vente på vindbidte 
politikere, hvorfor den tromlede direkte 
mod Niels Fuglsang. 

– For at redde livet måtte jeg kaste 
mig selv og min cykel ud i grøften for 

ikke at blive torpederet af den vildfarne 
grisetransport. Springet for livet førte mig 
desværre ned ad en mindre skrænt, der 
hverken gavnede mig eller min cykel. Hel-
digvis slap vi med skrækken, men cyklen 
måtte en tur på værksted og få nyt forhjul 
på, før turen kunne gå videre. Jeg tog det 
som endnu et argument for at stoppe de 
lange svinetransporter i EU, fortæller Niels 
Fuglsang.
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FUGLSANG  
     TIL KAMP  
FOR ET GRØNT 
          EUROPA

Niels Fuglsang er vokset op i Næstved hos 
sin mor og i Thy, hvor hans far havde en 
økologisk gård med grise og køer. Her 

hjalp han til, når han kom hjem fra skolen i den 
lille by Snedsted. Han gik i klasse med både en 
direktørsøn og en altmuligmandsøn. 

– Der var ikke så stor forskel på folk i Thy. Og 
ingen af os låste hoveddøren, siger han. 

Trygheden hjemme i Thy har også været med 
til at forme Niels Fuglsangs indtryk af verden. 
Efter gymnasiet rejste han til London, hvor han 
arbejdede som tjener. Senere var han frivillig i 
Obamas valgkampagne i USA. 

– I England og USA er der meget langt mellem 
en direktørsøn og en altmuligmandsøn, siger 
Niels Fuglsang.

Kontrasten mellem Thy og resten af verden 
gør mere end bare at forme hans indtryk af ver-
den. Det er også med til at forme hans politik, 
fordi han ser en verden, hvor stigende ulighed 
rykker verden mere mod de låste døre i USA og 
London end mod den tillidsfulde åbenhed i Thy. 

– Kløfterne i samfundet bliver større. Sam-
tidig har vi den truende miljø- og klimakrise, 

som vi skal håndtere. Det er derfor, jeg stillede 
op til Europa-Parlamentet. Jeg vil kæmpe for 
en ny politik i EU, hvor det frie marked hverken 
står over vores fællesskab eller rettigheder som 
mennesker til et ordentligt liv.

DET ER BORGERNE, DER BESTEMMER
Niels Fuglsang mener, at demokratiet har 
mistet magt i forhold til de store multinationale 
virksomheder over de seneste 20 år. 

– Magten er groft sagt flyttet fra Folketinget 
til bestyrelseslokalerne i Facebook. Den magt 
skal vi have tilbage, og jeg mener, at EU er 
svaret.

Teknologigiganten Apple har i dag en mar-
kedsværdi, der svarer til bruttonationalpro-
duktet for Danmark, Sverige og Norge tilsam-
men, påpeger Niels Fuglsang. Han mener, at 
den slags selskaber er blevet så store, at de er 
svære at håndtere inden for det normale politi-
ske system. 

– De kan sige til os: Vil I have, vi skal betale 
skat? Så flytter vi vores penge i skattely. Vil I 
have, vi betaler en overenskomstmæssig løn 

Niels Fuglsang er nyvalgt medlem af Europa-Parlamen-
tet. Han vil blandt andet bruge sin indflydelse til at holde 
den nye EU-Kommission fast på sine grønne løfter og 
sikre bedre kontrol med de multinationale selskaber.
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til vores medarbejdere? Så importerer vi billig 
arbejdskraft fra Østeuropa, som vi underbetaler. 
Vil I have, vi respekterer miljø- og klimastandar-
der? Så flytter vi fabrikken til et andet land, hvor 
man godt må svine. Derfor er det svært at styre 
firmaerne i dag.

Derfor mener han også, at EU er svaret. Unio-
nens størrelse giver nemlig de muskler, som skal 
til for at opsætte regler, som de store firmaer ikke 
bare kan smyge sig uden om. 

– Vi kan sætte reglerne og sige: Det er demo-
kratiet og ikke bestyrelseslokalerne hos de mul-
tinationale selskaber, der bestemmer. Vi stiller 
et minimumsniveau for skat, stærke regler mod 
social dumping, og vi hæver klimaindsatsen. Det 
er ikke til forhandling. Det skal man følge i EU.

Det skal være en del af budskabet i den nye so-
cialdemokratiske dagsorden, som Niels Fuglsang 
vil sætte. Den skal være et alternativ til nationa-
lister og populisters overfladiske svar på globale 
problemer, siger Niels Fuglsang:

– Det nytter ikke at melde sig ud af EU. Hvordan 
skal vi så få Facebook til at betale skat? Nej, vi skal 
i stedet have en ny politik i EU. Og den starter nu. 

EU HAR EN UNIK MULIGHED MED DEN GRØNNE 
OMSTILLING
Niels Fuglsang ser kampen mod klimaforandrin-
gerne og den grønne omstilling som det største 
emne på dagsordenen de kommende år i EU. 

– Jeg har fulgt med i en del valgkampe efterhån-
den, og jeg kan se, at europaparlamentsvalget var 
det første rigtige klimavalg, vi har haft. Klimaet 
fyldte som det største emne på dagsordenen og 
var det, som vælgerne gik mest op i, siger han. 

Han mener, at det er, fordi vi begynder at 
kunne se konsekvenserne af klimaforandringerne 
i form af hedebølger, voldsomme storme og 
oversvømmelser rundtom i Europa og i resten af 
verden. 

– Samtidig har vi en unik mulighed for at gå 
foran i Europa og skabe masser af grønne ar-
bejdspladser, så vi får byer uden os fra benzinbiler 
og forurening fra andre fossile brændstoffer, siger 
han.  

DEN NYE KOMMISSION SKAL VÆRE GRØN 
Ligesom klimaet fyldte i valgkampen, tror Niels 
Fuglsang også, at den nye kommission bliver en 

klimakommission. Den nye kommissionsfor-
mand, Ursula von der Leyen, har sagt, at hun vil 
fremlægge en »New Green Deal« inden for de 
første 100 dage, efter at hun er tiltrådt som kom-
missionsformand. 

– Det er gode takter, og vi skal i Parlamentet 
arbejde på at højne ambitionsniveauet markant, 
så EU kommer til at leve op til sine forpligtelser i 
forbindelse med Paris-aftalen, siger han. 

Niels Fuglsang er glad for, at det er hollandske 
Frans Timmermans, der skal være tovholder på 
EU’s grønne omstilling. Han er nemlig socialde-
mokrat og derfor indstillet på at tage indsatsen 
alvorligt, mener Niels Fuglsang. Han tror på, at 
Timmermans kan forløse ambitionerne om en 
ambitiøs og socialt retfærdig grøn omstilling.  

Samtidig roser han Margrethe Vestager, som 
har fået en stærk position som næstformand i 
den nye kommission. 

– Det gør, at hun kan fortsætte og intensivere 
jagten på de multinationale selskaber, der ikke 
betaler den skat, som de burde, siger han. 

HVORDAN FÅR EN NY MEP INDFLYDELSE  
I EUROPA-PARLAMENTET?
– Til det første møde i Økonomiudvalget havde vi et formøde med de socialde-
mokrater, der sidder i udvalget. Jeg kom ind, og der var måske 12 socialdemo-
kratiske medlemmer af Europa-Parlamentet til det møde. Jeg kom til at sidde 
ved siden af en elegant ældre herre. Vi startede med en præsentationsrunde, 
der fik mig til at føle mig lidt ydmyg. Den første havde været finansminister 
i Finland. Den næste stabschef for Ungarns tidligere statsminister. Sådan 
fortsatte det. Der var to tidligere statsministre i gruppen. Ham ved siden af mig 
havde været statsminister i Polen.

– Der er mange med fine CV’er i Europa-Parlamentet, så hvordan får man 
indflydelse, hvis man hverken har været statsminister eller finansminister? Jeg 
tror, at man gør det ved at stå tidligt op, læse sagerne grundigt, sætte sig ind i 
tingene og være velforberedt. Også mere velforberedt end de andre. Det er min 
strategi, og jeg kommer til at kæmpe for det.

– En anden strategi, der også er vigtig, handler om at prioritere. Ingen kan 
sætte sig ind i alle områder, så man må vælge nogle områder, hvor man virkelig 
kommer i dybden. Jeg har valgt nogle områder.

– Det første indsatsområde drejer sig om at presse på for, at energisekto-
ren i Europa i fremtiden kommer til at køre på vedvarende energi og udfase 
brændsel af fossile brændstoffer. Det andet indsatsområde drejer sig om skat. 
Der skal skrappere regler til for at styre de store multinationale selskaber, der 
snyder og bøjer regler for at undgå at betale til fællesskabet.

Dan Jørgensen og Niels Fuglsang 
besøgte det økologisk landbrug 
på Karensminde på Djursland, 
hvor bæredygtighed og dyrevel-
færd er i højsædet.
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Men selv om der er masser af positive tak-
ter ved den nye kommission, så er Niels Fugl-
sang ikke kun imponeret. Bl.a. kritiserer han, 
at Kommissionen er kommet sløjt fra start 
med en meget uskøn godkendelsesproces, 
hvor flere kommissærer er blevet afvist, fordi 
de ikke kunne redegøre for deres økonomiske 
forhold og mulige interessekonflikter. 

– Den slags skal vi sige fra over for, og der-
for er det vigtigt og nødvendigt, at vi har taget 
de kampe nu. Nu håber jeg, at der ikke er flere 
skeletter i skabene hos de tilbageværende 
kommissærer. I så fald må de få samme tur, 
siger Niels Fuglsang. 

DET VIL  
NIELS  
FUGLSANG  
KÆMPE FOR:

MERE VEDVARENDE ENERGI
– Jeg er blevet medlem af to udvalg i Europa-
Parlamentet, som jeg er rigtig glad for. Det 
første udvalg hedder: ITRE – Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi. Her får jeg 
mulighed for at arbejde for mere vedva-
rende energi. Hvis vi skal nå klimamålet fra 
Paris-aftalen og blive klimaneutrale i 2050, 
er Europa nødt til at omstille sig til vedva-
rende energi. Ursula von der Leyen har sagt, 
at hun vil fremsætte en plan for at reducere 
drivhusgasserne med 50 til 55 procent i EU i 
2030 sammenlignet med 1990. Hvis det skal 
lykkes, er det nødvendigt, at EU gør mere for 
at fremme vedvarende energi. Det skal ved-
tages i ITRE-udvalget.

TIL KAMP MOD SKATTESVINDEL
– Det andet udvalg – hvor jeg er stedfor-
trædende medlem – hedder ECON – Øko-
nomi- og Valutaudvalget. Her skal vi sætte 
et stærkt socialdemokratisk aftryk for at få 
en mere socialt retfærdig økonomisk politik. 
Det drejer sig særligt om at slå ned på den 
omfattende skattesvindel, som især mul-
tinationale virksomheder står bag. Selska-
ber som Apple og Amazon kan i dag shoppe 
rundt mellem EU’s medlemsstater i jagten 
på de mest lukrative skatteforhold. Det ko-
ster velfærd, og faktisk er beløbet astrono-
misk. EU-Kommissionen skriver, at der årligt 
snydes for et beløb, der svarer til 15.000 kro-
ner per person i EU. Tænk, hvad vi kunne få 
for de penge i forhold til at investere i vores 
velfærdsstat, sygehuse, skoler og infrastruk-
tur. Skattesnyd skal stoppes, og tenden-
sen til en stærkt stigende ulighed i vores 
samfund skal vendes. Det vil jeg arbejde for 
i ECON.

STOP DE LANGE  
DYRETRANSPORTER
– Endelig vil jeg nævne, at jeg er blevet 
næstformand i Europa-Parlamentets dyre-
velfærdsgruppe. Det er en position, hvor jeg 
især vil arbejde for at stoppe de alt for lange 
transporter af millioner af dyr på de euro-
pæiske landeveje. Dyrene transporteres ofte 
under torturlignende forhold. Det kan vi gøre 
bedre, så vi kan have god samvittighed, når 
vi spiser en god bøf eller en svinemørbrad. 
Lad os få en maksimumgrænse på otte timer 
for dyretransporter i EU. Det vil jeg kæmpe 
for.  

En solbeskinnet eftermid-
dag gik Niels Fuglsang på 
gaden i Aarhus og uddelte 
roser sammen med blandt 
andre borgmester Jacob 
Bundsgaard og Mette 
Frederiksen.
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                 MARIANNE  VIND 
                VIL SÆTTE LØNMODTAGERNE  
                                                                              I CENTRUM

Gruppen for Det Progressive Forbund af   

Socialdemokrater   
i Europa-Parlamentet

S&D
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Marianne Vind kommer til Bruxelles med masser af erfaring fra 
det faglige område. Den vil hun bruge til at sætte fokus på kam-
pen for ordnede arbejdsvilkår på tværs af grænserne og et for-
svar for den danske arbejdsmarkedsmodel. 

                 MARIANNE  VIND 
                VIL SÆTTE LØNMODTAGERNE  
                                                                              I CENTRUM

Marianne Vind vil sætte lønmodtagerne i 
centrum

Marianne Vind kommer til Bruxelles med 
masser af erfaring fra det faglige område. Den vil 
hun bruge til at sætte fokus på kampen for ordnede 
arbejdsvilkår på tværs af grænserne og et forsvar for 
den danske arbejdsmarkedsmodel. 

Marianne Vind har fået et nyt kontor i en ny by i et 
nyt land. 

Udsigten fra HK’s kontorer ved Langebro er udskif-
tet, og fra 11. sal i en bygning 1.000 kilometer sydpå 
ser hun nu ud over Bruxelles’ europæiske kvarter. 
Grå kontorbygninger blander sig med kirkespir på en 
blå himmel. 

Men det er nu ikke udsigten, Marianne Vind vender 
sig mod, når hun skal samle tankerne. I hjørnet af 
kontoret hænger nemlig en laborantkittel fra hendes 
tid på Novozymes i Kalundborg. Ærmer og lommer er 
prydet af håndtegnede blomster, og på ryggen står 
skrevet »God Vind« – en hilsen fra tidligere kollegaer. 

– Bruxelles er en dejlig by, men jeg ved, hvor jeg 
kommer fra, og hvor jeg finder styrke, siger Mari-
anne. 

Marianne Vind blev født i Køge og var barn i 
1970’ernes Svebølle, men hendes sande opvækst 
fandt sted i fagbevægelsen. I ungdommen uddan-
nede Marianne Vind sig til hospitalslaborant og fik 
ansættelse som laborantelev på Rigshospitalet. Her 
opdagede hun, at eleverne ikke fik den undervisning, 
de havde krav på. Marianne Vind tog fat i sin fagfor-
ening, som hjalp de unge elever med at tage kampen 
for deres egne rettigheder, og på trods af tovtræk-
keri vandt de kampen til sidst. 

GNISTEN FOR DET FAGLIGE ARBEJDE VAR TÆNDT 
– Sådan en sejr kan aldrig reduceres til én persons 
indsats. Vi elever stod skulder ved skulder, og det var 
vores sammenhold, der gjorde udslaget, fortæller 
Marianne Vind og fortsætter: – Men nogen skal tage 
kampen op og gå forrest.

Selv om Marianne Vind har været medlem af So-
cialdemokratiet i snart et årti, var det aldrig planen 
at blive politiker. På Novozymes blev hun tillidsre-
præsentant for 400 kollegaer, og sidenhen blev hun 
valgt som næstformand for hundred tusind medlem-
mer i HK/Privat.
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– Jeg har altid følt mig privilegeret over at 
kunne gøre noget for andre, kæmpe for bedre 
arbejdsvilkår og samarbejde om at løse proble-
mer, siger Marianne Vind.

Det var i høj grad den faglige ild, der brændte i 
Marianne Vind. Men gennem mange års arbejde 
i Danmark så hun, hvor stor en indflydelse 
EU havde på reglerne for ordentlige vilkår for 
danske lønmodtagere. Østudvidelsen såvel som 
globalisering skabte helt nye udfordringer for 
det danske arbejdsmarked, der ikke kunne løses 
i Danmark alene. Danmark kunne simpelthen 
ikke undvære en tillidsrepræsentant i EU. 

Derfor tog det ikke Marianne Vind lang tid 
at takke ja, da hun for snart to år siden blev 
opfordret til at stille op til Europa-Parlamentet 
for Socialdemokratiet. – Valgkampen var ikke 
meget anderledes end kampen på Rigshospita-
let for mange år siden. Det var måske nok mit 
ansigt i front, men sejren tilhører de mange, 
fortæller hun.  

DEN DANSKE MODEL SKAL BESKYTTES
Og for de mange, der organiserede kampagne 
for, stemte på eller blot drømte om en socialde-
mokratisk fagforeningskvinde i EU, er det svært 
at være skuffet. Marianne Vind har nemlig fået 
plads i de to helt centrale udvalg for arbejdsmar-
kedsspørgsmål – Beskæftigelse og Transport. 

Og der er nok at tage fat på. I denne pe-
riode forventes Kommissionen blandt andet at 
komme med et forslag til europæisk mindsteløn, 
etablere den europæiske arbejdsmarkedsmyn-
dighed og præsentere en plan for platformsar-
bejderes rettigheder i den digitale økonomi.

– Det, der driver mig, er kampen for et 
retfærdigt Europa, hvor lønmodtagerne er i 
centrum, fortæller hun og fortsætter: – De klas-
siske socialdemokratiske kampe fortsætter i 
dag. Vi kæmper for sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, for ordnede forhold på tværs 
af grænser og ikke mindst for at beskytte vores 
danske model.

– Vi har endnu ikke knækket kurven, og vi har 
travlt. EU-Kommissionen har da også varslet 
en lang række initiativer for at få nedbragt 
transportsektorens CO2-udledninger på vejene, 
havene og i luften. Og vi har behov for social 
retfærdighed i omstillingen, så vi ikke efterlader 
nogen på perronen. 

FAKTA OM  
MARIANNE VIND 

– Født i Køge i 1970.

–  Voksede op i Svebølle med 
far, mor og lillebror. Faren 
kørte lastbil, og moren 
gjorde rent og passede børn 
i den lokale børnehave.  

–  Marianne Vind bor nu i et 
rækkehus i Havdrup. 

–  Uddannet laborant. Har 
tidligere arbejdet i Norge 
og har arbejdet 11 år på 
Novozymes A/S i Kalund-
borg, hvor hun var laborant 
og tillidsrepræsentant. 
Hun har været formand for 
Dansk Laborant-Forening i 
5 år, hvorefter hun i 9 år var 
næstformand i HK/Privat. 

–  Siden 2. juli 2019 har hun 
været medlem af Europa-
Parlamentet for Socialde-
mokratiet. 

Marianne blev under valg-
kampen kontaktet af sin nav-
nesøster og dobbeltgænger 
Marianne Olsen. Her ses de 
to ved en af Marianne Vinds 
valgplakater.

Gruppen for Det Progressive Forbund af   

Socialdemokrater   
i Europa-Parlamentet

S&D
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DET VIL  
MARIANNE VIND 
KÆMPE FOR:

BESKYT DEN DANSKE  
MODEL
– Som medlem af Parlamentets Udvalg 
om Beskæftigelse og Transport er jeg 
placeret midt i EU’s boksering for Euro-
pas arbejdstagere. På tværs af Europa 
er konkurrence og vækst i årtier blevet 
prioriteret uden hensyn til almindelige 
lønmodtageres rettigheder og vilkår. Det 
har kostet på tilliden til EU. Faren er nu, 
at EU vil forsøge at løse det hele med 
samlede snuptagsløsninger. 

– En af de helt store kampe i denne 
periode bliver Kommissionens forslag 
om en lovbestemt mindsteløn på tværs 
af EU. 22 af EU’s 28 lande har allerede 
i dag en statsbestemt mindsteløn, og 
statsledere fra Macron til Merkel har 
meldt deres støtte til en samlet europæ-
isk løsning. Op imod disse kræfter vil det 
blive en udfordring at forklare og forsva-
re Nordens unikke forhandlingsmodel. 

– Europæisk indblanding i lønforhold 
vil aldrig kunne styrke arbejdstagerne 
som faglig organisering. Ulighed kan 
ikke fikses med et lovindgreb. Derfor er 
jeg klar til at tage kampen op for den 
danske model. Over de første måneder i 
Europa-Parlamentet har jeg gjort meget 
ud af at udbrede kendskabet til Dan-
marks forhandlingsbaserede lønsætning 
blandt de andre medlemmer af beskæf-
tigelsesudvalget og hos den kommende 
kommissær Nicolas Schmit. 

– Nogle dage kan man få indtrykket 
fra udenlandske kollegaer, at mindste-
løn er svaret på alle EU’s sociale pro-
blemer. Her er det helt afgørende, at vi 
danske socialdemokrater står klar til at 
udfordre det forsimplede budskab. 

BEDRE ARBEJDSLIV FOR 
ALLE EUROPÆERE
- Fremtidens arbejdsmarked står over 
for kæmpe udfordringer, der stiller helt 
nye krav til, hvordan vores arbejdsplads 
og arbejdsdage er indrettet. I diskussio-
nen om det nye digitaliserede og globa-
liserede arbejdsmarked er det vigtigt, 
at vi ikke glemmer at sikre sundheden 
og sikkerheden for de mange arbejde-
re, der kommer under øget pres. Vi ser 
blandt andet en skræmmende vækst i 
arbejdsrelateret stress, som i dag ram-
mer mere end hver fjerde europæer.

– EU har over de seneste årtier sat 
stort fokus på det fysiske arbejdsmiljø 
og skærpet reglerne for blandt andet ke-
miske og ergonomiske farer. Til gengæld 
har opmærksomheden på det psykiske 
arbejdsmiljø længe haltet bagefter. 

– Når vi bruger så mange af vores 
vågne timer på arbejdet, er det helt 
afgørende, at vi trives der i både krop 
og sind. Ingen må blive syge af at gå 
på arbejde. Jeg ser frem til Kommissio-
nens kommende strategi for sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen, som 
jeg selvfølgelig vil arbejde for at få ind-
flydelse på. 

EN RØD OG GRØN  
TRANSPORTSEKTOR
– Som medlem af Transportudvalget 
ser jeg frem til arbejdet for at få alle 
med i den enorme grønne omstilling af 
transportindustrien. Transportsektoren 
tegner sig i dag for cirka en fjerdedel af 
de samlede menneskabte CO2-udled-
ninger i EU. Desuden er det den eneste 
sektor, hvor udledningerne er steget 
siden 1990. 

– Vi har endnu ikke knækket kurven, 
og vi har travlt. EU-Kommissionen har 
da også varslet en lang række initiativer 
for at få nedbragt transportsektorens 
CO2-udledninger på vejene, havene og i 
luften. Og vi har behov for social retfær-
dighed i omstillingen, så vi ikke efterla-
der nogen på perronen.



Danmark står for mindre end én promille af verdens samlede udledning af drivhusgasser.

På den baggrund er der nogle, der mener, at vi lige så godt kan droppe den grønne omstilling – 
eller i hvert fald vente med at gennemføre den, til andre har knækket alle de hårde nødder for 
os.

I Dansk Industri mener vi, at Danmark skal gå forrest. Både for vores egen skyld og for 
klimaets.

Når vi går forrest, viser vi vejen for andre lande. Med eksemplets magt kan vi gøre en langt 
større forskel for klodens klima, end vi gør, hvis man alene måler det antal ton CO2, vi udleder 
fra dansk territorium.

Samtidig kan vi tjene godt på at levere de grønne løsninger, som hele verden har brug for. Vi 
kan skabe gode job til endnu flere danskere og hente flere eksportkroner hjem til Danmark, 
som kommer alle dele af samfundet til gode.

Derfor bakker DI op om, at vi skal reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med  
70 procent i 2030.

Og derfor har vi indarbejdet klimamålet i vores langsigtede økonomiske plan for Danmark. En 
plan, der kan gøre danskerne mindst 110 mia. kr. rigere, skabe 120.000 private job og sikre 
balance på de offentlige budgetter i 2030. 

Samtidig med at vi nedbringer vores udledning af drivhusgasser med op mod 70 procent.

Læs vores 160 konkrete forslag på di.dk/2030

KAN DET IKKE VÆRE  
LIGE MEGET, HVAD  
LILLE  DANMARK GØR  
FOR KLIMAET?
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Til daglig er Socialdemokratiets 
politiske ordfører, Jesper Peter-
sen, en af de travleste politikere 

på Christiansborg. I december måned 
kimer juleklokkerne om kap med lydene 
fra telefonen for den politiske ordfører. 
Men når julen nærmer sig, ser han frem 
til nogle hyggelige dage sammen med 
familien.

– Jeg elsker virkelig julen og vores tradi-
tioner. Og så er julen rigtig familietid. Der 
er nogle dage der i julen, hvor vi i vores 
ellers så travle og produktive samfund er 
enige om, at nu handler det om familie og 
venner og om bare at være sammen, siger 
Jesper Petersen. 

På trods af travlheden i hverdagen for et 
folketingsmedlem og for en politisk ord-
fører er der en række faste juletraditioner 
med familien, som Jesper Petersen holder 
fast i. Han ser særligt frem til brunkage-
bagningen i december med den store af 
sine to sønner, Leo på ni år. 

– Jeg er fra Sønderjylland, og der forstår 

man jo altså at sætte pris på kager. Jeg er 
vokset op med solide mængder hjemme-
bag faktisk året rundt. Min lidt for søde 
tand stammer nok derfra. Min egen favo-
rit til jul er brunkager, og det er blevet en 
tradition, at jeg sammen med Leo bager 
en stor portion efter en opskrift, en god 
veninde har delt med mig. Det er drønhyg-
geligt at gøre sammen, at nyde frugten 
af arbejdet og at kunne give portioner til 
familie og venner. Leo og jeg mener ikke 
endnu at have smagt købte brunkager, 
der er så gode som vores hjemmelavede. 

HENTER AND HOS BORGMESTEREN 
Også når det kommer til selve juleaften, 
hører der faste traditioner til. I år skal 
Jesper Petersen sammen med sin kone 
Pernille og deres to børn på ni og tre år 
fejre jul hos svigerfamilien i Høng. I de lige 
år fejres julen hos Jesper Petersens familie 
i Hammelev ved Haderslev. Her kommer 
også storesøster Helene og storebror 
Jacob, og i alt er de 15 mennesker samlet.

– Vi har den lidt usædvanlige tradition, 
at der er risengrød til frokost juleaftens-
dag – og at det er her, der er puttet en hel 
mandel i. Mandelgaven er så typisk et spil 
eller anden underholdning, der kan bruges 
i de lange timer om eftermiddagen. I det 
hele taget kan vi godt lide at spille, og alle 
generationer er med til kort-, bræt- og 
quizspil.

Anden på julebordet er ikke en hvilken 
som helst and. Den kommer fra Jesper 
Petersens onkels fritidsopdræt. Og onklen 
er såmænd Sønderborgs S-borgmester, 
Erik Lauritzen. 

– Der bliver altid en fantastisk andesteg 
ud af de ænder, vi kan få hos onkel Erik. 
For et par år siden måtte vi desværre 
undvære den, fordi ræven havde fundet 
vej gennem indhegningen. I talende stund 
er der tre dage til slagtning, og ræven er 
blevet holdt ude indtil nu, så der kommer 
vist and fra Sundeved på bordet igen i år, 
slutter Jesper Petersen, der er godt på vej i 
julestemning.

              JUL PÅ  
SØNDERJYSK

POLITISK  
ORDFØRER  

FEJRER 

For Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, er julen en tid 
med faste familietraditioner. Inklusive and fra en socialdemokratisk borg-
mesters fritidsopdræt. Traditionerne skal også holdes i hævd i år – selvom 
den første jul som politisk ordfører bliver lidt mere travl end normalt. 

JESPERS TRE 
GYLDNE REGLER 
TIL BRUNKAGER:
➊  Der skal fuld skrue på 

krydderierne, så kagerne 
virkelig smager af noget. 
Kanel, allehånde, nellike, 
ingefær, muskatnød, kori-
ander og evt. stjerneanis. 
Samt citronskal og appel-
sinskal. 

➋  Lad noget af sukkeret være 
mørk muscovadosukker el-
ler brun farin: endnu mere 
smag! 

➌  Skær kagerne helt tynde 
for ekstra sprøde brun-
kager.
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NAVNE & NOTER

HOLBÆK-
BORGMESTER  
HÆDRET  
AF HELGA-
NETVÆRKET
Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen, har modtaget Helga-prisen 
2019. Prisen tildeles årligt til en person eller gruppe af personer, der yder en eks-
traordinær ligestillingsindsats for kvinder i politik. Christina Krzyrosiak Hansen fik 
prisen, fordi »hun har skabt fantastiske politiske resultater, og ikke mindst fordi 
hun målrettet arbejder på at give kvinder omkring sig troen på kunnen og eget 
værd«. Prisen uddeles af Helga-netværket under Socialdemokratiets udvalg for 
køn og ligestilling og blev overrakt i Socialdemokratiets gruppeværelse på Chri-
stiansborg, hvor der var inviteret til et hyggeligt aftenarrangement. De er tredje 
gang, Helga-netværket uddeler prisen. 

Anker  
Jørgensens 
statue er nu 
på plads
Anker Jørgensen har nu fået en 
statue, der blev afsløret den 25. 
oktober på Anker Jørgensens plads 
i Sydhavnen, hvor han boede det 
meste af sit liv. Statuen er blevet 
til efter initiativ af Susan Hedlund, 
Kvartershuset i Sydhavnen, og Per 
Olsen, formand for LO Hoved-
staden. Skulptør Nanna Drewes 
Brøndum har skabt statuen. Ud 
over de her nævnte var der taler 
af overborgmester Frank Jensen, 
Per Christensen, forbundsformand 
for 3F, og Ankers ældste søn, Peter 
Kvist Jørgensen, mens Nis P. spil-
lede arbejdersange. Indvielsen 
blev overværet af mange menne-
sker, der var kommet fra nær og 
fjern, og de røde faner prægede 
selvfølgelig dagen.

SOCIALDEMOKRATIETS 2020-KALENDER 
KAN BESTILLES NU! 
Så er næste års socialdemokratiske kalender klar! Socialdemokratiet udgiver 
traditionen tro en kalender med smukke motiver fra Socialdemokratiets og ar-
bejderbevægelsens historie. I år med kunstportrætter af Socialdemokratiets for-
mænd og statsministre gennem tiden.

34

Kalenderen kan 
købes i Partibu-
tikken på https://
partibutikken.dk. 
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Cyklende EP-kandidat stod 
for årets kampagne
Årets organisatoriske priser blev uddelt på Socialdemo-
kratiets kongres i september af partisekretær Jan Juul 
Christensen og vicepartisekretær Matias Bredde. Prisen 
for årets bedste kampagneidé gik til Region Midtjylland 
for kampagnen »Fuglsang i den grønne førertrøje«. I halv-
anden måned op til europaparlamentsvalget cyklede Niels 
Fuglsang Midtjylland rundt og besøgte de store byer med 
røde og grønne budskaber. De øvrige priser gik til Holbæk-
kredsen (bedste samtalekampagne), Østerbrokredsen 
(bedste medlemsaktivitet), Langeland Partiforening (bed-
ste modtagelse af nye medlemmer) og Thistedkredsen 
(bedste rekrutteringsindsats af nye medlemmer). 

SOCIALDEMOKRATIET HAR FÅET 
NYT REGNBUENETVÆRK
I oktober blev Socialdemokratiets nye regnbuenetværk stiftet. 
Netværket er for alle seksuelle minoriteter og transkønnede, der 
er medlemmer af partiet, og skal blandt andet hjælpe med at 
formulere Socialdemokratiets LGBT+-politik. Det sker i tæt sam-
arbejde med blandt andre ligestillingsminister Mogens Jensen og 
gruppeformand Flemming Møller Mortensen. Derudover vil net-
værket arbejde for at få flere socialdemokratiske LGBT+-personer 
til at stille op til politiske valg og organisatoriske poster i partiet 
samt hjælpe med at synliggøre partiet til prides rundtom i landet. 
 
Netværket har en Facebook-gruppe: Socialdemokratiets Regn-
buenetværk. Du kan også kontakte netværkskoordinatorerne 
Johnni Maarup Andersen på maarup1986@gmail.com og Mathias 
Kring Niebuhr på mkniebuhr@gmail.com. Alle LGBT+-personer er 
velkomne, og input til netværkets arbejde modtages gerne.

KOFOD VIL I 
FOLKETINGET
Udenrigsminister Jeppe Ko-
fod vil tilbage i Folketinget. 
Derfor har han meldt sit 
kandidatur i Vesterbrokred-
sen i København. Kofod sad 
i Folketinget fra 1998 frem 
til 2014, hvor han blev valgt 
til Europa-Parlamentet.
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TILTAG MOD AFFALD I HAVET MODTOG  
SVEND AUKEN-PRISEN
Svend Auken-prisen gik i år til initiativet 
GreenKayak. GreenKayak tilbyder folk at 
låne kajak gratis mod at samle affald op fra 
vandoverfladen. GreenKayak startede i 2017 i 
København med bare én kajak, men har siden 
udviklet sig og har i dag 38 kajakker i 10 byer 
– blandt andet Bergen, Stockholm, Dublin, 
Hamborg og Berlin. – Vi har mere end nogen-

sinde brug for, at alle er med i kampen for en 
grønnere fremtid, lød det fra miljøminister 
Lea Wermelin, som overrakte prisen. 

Du kan se mere om GreenKayak på  
www.greenkayak.org. 



VELKOMMEN TIL  

Selvom Bjarne Pedersen er fyldt 69 år, 
kan han ikke helt slippe arbejdslivet. 
Han arbejder stadig et par dage om 

ugen, efter at han i mere end 30 år har 
været underviser på AMU-kurser, hvor han 
har undervist chauffører. Han har også selv 
arbejdet som chauffør i flere år, inden han 
kastede sig over undervisningen. – Så det har 
handlet om biler hele mit liv, som han siger. 

Bjarne Pedersen meldte sig ind i Socialde-
mokratiet i kølvandet på sommerens folke-
tingsvalg. Efter tiden med Venstre og Lars 
Løkke skulle der ske noget nyt, mener han: 

– Jeg kan rigtig godt lide Mette Frede-
riksen. Hun har begge ben på jorden. Vi 
trængte til et skifte, og det var jeg jo ikke 
den eneste, som syntes, fortæller Bjarne 
Pedersen. – Jeg har været med i Socialde-
mokratiet for mange, mange år siden. Jeg 

har flere gange overvejet at melde mig ind 
igen, men uden at få det gjort. Så syntes 
jeg, at når nu Socialdemokratiet dannede 
regering, så ville jeg prøve.

Det var især Socialdemokratiets forslag 
om at indføre en ny ret til tidlig tilbage-
trækning for nedslidte, der fik overbevist 
Bjarne Pedersen om, at Socialdemokratiet 
skulle have en ny chance: 

– Det er ikke, fordi jeg selv har brug for 
det. Da jeg selv startede som chauffør, 
skulle vi læsse varerne med hænderne. I 
dag har man heldigvis fået mange hjæl-
pemidler, så det ikke længere er så hårdt. 
Men jeg har set mange, som har haft et 
langt liv med hårdt arbejde, og de har virke-
lig brug for den her mulighed, fortæller han. 

De mange års arbejde på transportom-
rådet har også gjort Bjarne Pedersen yderst 

kritisk over for den sociale dumping, der 
foregår på landevejene, hvor udenlandske 
chauffører kører ture i Danmark til langt un-
der det, der svarer til en dansk mindsteløn: 

– Jeg har ikke noget imod udenlandske 
chauffører. Men jeg har noget imod ulige 
konkurrence. Det her er virkelig et område, 
hvor der er brug for at blive strammet op, 
fortæller han. På hans politiske ønskeliste til 
den nye regering står også en ny motorvej 
mellem Rønnede og Næstved. 

Bjarne Pedersen glæder sig til at følge 
den nye regering. Men han vil også holde øje 
med, om den kan leve op til forventningerne. 

– Jeg vil holde øje med, om det hele 
bare var valgløfter, eller man får tingene 
gennemført. Men jeg ved selvfølgelig også 
godt, at man ikke kan indfri det hele på én 
gang, slutter Bjarne Pedersen. 

BJARNE  
PEDERSEN
H O L M E G A A R D
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