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VI AFGØR SELV VALGET:

DANMARK HAR BRUG
FOR EN NY REGERING
AF METTE FREDERIKSEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET

Kære venner
Om mindre end et år tager vi hul på et nyt årti.
20’erne. Bliver det en ny begyndelse? Eller mere af det
samme?
Socialdemokratiet vil trække Danmark i en mere
retfærdig retning. Sætte velfærden først. Skrue op for
de grønne ambitioner og ned for uligheden og centraliseringen. Vi vil fortsætte det brede samarbejde om
udlændingepolitikken. Og indføre en ny ret til tidlig
folkepension for de mest nedslidte.
Hvis vi får opbakning til at danne regering efter
valget, er retningen klar: Alle beslutninger skal styrke
det velfærdssamfund, som har gjort Danmark til et af
de rigeste og mest retfærdige lande i verden.
På den ene side går det godt herhjemme. Vi har styr
på økonomien. Beskæftigelsen er høj. På papiret har
vi aldrig haft flere muligheder end nu.
På den anden side er det åbenlyst, at velfærden
er under pres. Medarbejderne løber mange steder
stærkt. Centraliseringen har efterladt store dele af
Danmark med færre muligheder.
De senere år er der slået store skår af den tillid, der
binder Danmark sammen.
En socialdemokratisk regering vil tage livtag med
tillidskrisen. Vi starter med os selv. Man skal kunne
stole på det, vi siger. Så vi lover ikke, at alle problemer
forsvinder. Økonomien er stram. Forventningerne til
os er store, og vi kan ikke indfri dem alle. Vi kommer
til at prioritere hårdt og træffe svære beslutninger.
Til gengæld er jeg overbevist om, at vi kan gøre
det bedre end i dag. Lars Løkke Rasmussen ynder
at fremhæve, at han har haft ansvaret for Danmark
i hovedparten af de forgangne 20 år. Hvad har han
brugt magten til? Der er blevet skåret ned på uddannelse og velfærd. Efterlønnen er reelt blevet afskaffet.
Danmark har mistet sin grønne førerposition.
Det kunne være gået endnu værre, hvis den
nuværende borgerlige-liberale regering havde evnet

at gennemføre sit program: Lavere topskat. Højere
pensionsalder. Færre vindmøller. Mindre SU. Færre
billige boliger.
Heldigvis er det lykkedes os både at forhindre regeringens værste forsøg på at trække Danmark skævt
og indgå forlig, der kan stå i mange
år. Det giver ro og stabilitet – blandt
andet om danskernes boligskat og om
udlændingepolitikken.
Men vores ambitioner for Danmark
er større end at forhindre andre i at
trække Danmark skævt. Vi vil sætte
en ny retning. Gøre gode tider bedre
– for alle.
Hvis vi kan danne regering efter
valget, inviterer vi alle Folketingets
partier til et bredt samarbejde. Vi har
ikke ét parti, som vi kan gøre det hele
sammen med. Men der er mange partier, som vi kan gøre meget med.
Jeg fortsætter med at rejse rundt
i Danmark for at fortælle om vores
politik. Jeg håber, du vil være med
til at skaffe Danmark en ny regering, så vi kan trække Danmark i
en mere retfærdig retning. Vi skal
stemme dørklokker, dele roser ud,
lytte til danskerne og fortælle dem
om vores politik.
Danmark fortjener en ny regering,
der vil give et stærkere
Danmark videre til
næste generation.
Lad os samle
Danmark igen.

Hvis vi kan
danne regering
efter valget, inviterer vi
alle Folketingets partier
til et bredt samarbejde

Mette Frederiksen
Formand for Socialdemokratiet
SOCIALDEMOKRATEN
SOCIALDEMOKRATENMAJ
MAJ20198
2019
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M
TO:
FO
ADS R ASMUSS
EN

KULTURNAT I
DEMOKRATIETS TEGN
Fredag 15. marts åbnede Folketinget
dørene for børn i alderen fra 6 til 13 år som
en del af Den Lille Kulturnat i København. Her
kunne børn lære om demokratiet og det danske
parlament. Der var blandt andet en teaterforestilling, hvor man portrætterede forskellige styreformer, og
hvor man blandt andet fik et pædagogisk indblik i, hvordan
det var at være borger under eksempelvis enevældet.

PERNILLES
VELFÆRDSOPRÅB
I februar udkom Pernille Rosenkrantz-Theil
med en ny bog under titlen: »Hvilket velfærdssamfund?«
I bogen foreslår
hun blandt andet,
at der skal være
fri og lige adgang
til psykologhjælp,
forebyggelse, psykoeducation og
gruppebehandling
af stress, angst og
depression. – Det er efter min mening på
høje tid, at vi tager det næste gigaskridt for
velfærdssamfundet. En voksen, der bliver
ramt af stress, skal opleve, at fællesskabet
griber. Og en familie, hvor sønnen har
angst, skal vide, præcis hvilket nummer de
skal ringe til. Svarende til at han havde fået
lungebetændelse, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil ved bogreceptionen.

FØRSTE DEMO PÅ SLOTSPLADSEN
Den nye slotsplads ved Christiansborg blev indviet som demonstrationsplads,
da omkring 10.000 unge valgte at blive væk fra klasselokalet for at slå på tromme for et bedre klima. Demonstrationen fandt sted fredag 15. marts, og den var
langtfra den eneste demonstration. Børn og unge gik på gaderne i 30 byer.

PARTIKONTORET ER RYKKET IND
PÅ BORGEN

Partikontoret er så småt rykket ind på Christiansborg. De
første havde fået deres faste
pladser tilbage i marts. I den
anledning blev der holdt en
stor reception for at indvie de
nye lokaler for partiets ansatte. På billedet viser vicepartisekretær Matias Bredde kontoret frem for nogle af de
mange gæster.

4

BORGERMØDER OM
NEDSLIDNING
Hen over foråret har Fødevareforbundet landet over holdt i alt syv
borgermøder om nedslidning – og
ved alle møder var en socialdemokratisk mf’er inviteret til at sidde
med i politikerpanelet for blandt
andet at diskutere partiets pensionsudspil. Og hver gang mødte de
borgere, der alle hilste det udspil
velkomment. Her er det næstformand Mogens Jensen, der
deltog i debatten ved mødet i Aulum 19. marts.

SOCIALDEMOKRATEN MAJ 2019

Socialdemokraten 02 2019 (E000635-0001)_NY.indd 4

03/05/2019 14.10

S VIL STOPPE
BLACKSTONE
Indtoget af udenlandske kapitalfonde på det
danske boligmarked,
særligt i København, har
fået Socialdemokratiet
til at foreslå at stramme
lovgivningen, så vi kan
stoppe voldsomme huslejestigninger og på den
måde begrænse kapitalfondenes muligheder for
at tjene penge på billige
danske boliger. Kapitalfondenes opkøb har
nemlig ført til store huslejestigninger flere steder.
Og det risikerer at føre til
storbyer, hvor kun de rigeste har råd til at bo, har
Mette Frederiksen været
ude at advare om.

KAMPDAG STARTEDE PÅ CHRISTIANSBORG
8. marts – kvindernes kampdag – startede traditionen tro med, at en flok socialdemokratiske profiler spiste morgenmad sammen på Christiansborg. Her så de blandt andet de nye
malerier, der pryder gruppeværelset. På maleriet til højre bag de kampklare kvinder kan man
se Nina Bang – Danmarks første kvindelige minister
og tilmed verdens første kvindelige minister udnævnt
af en parlamentarisk regering.

KLIMAAFLAD I NY SKOVFOND
Danskerne skal have mulighed for at kompensere for
deres CO2-udledning fra for eksempel flyrejser gennem
en national skovfond. Socialdemokratiet har foreslået, at
man ved at indbetale til fonden skal kunne sikre sig, at
der bliver opført ny skov i Danmark. Forslaget er en del af
partiets store skovudspil, som også indeholder et forslag
om mere bynær skov til gavn for drikkevandet og i alt
75.000 hektar urørt skov, der skal styrke biodiversiteten.
Udspillet blev præsenteret af Mette Frederiksen i følgeskab af Sebastian Klein i Hareskoven ved København.

MINDRE BØVL TIL DET GODE ERHVERVSLIV
Med fire forslag vil Socialdemokratiet gøre det mindre bøvlet og besværligt at drive virksomhed for dem, der opfører sig ordentligt og bidrager til fællesskabet. De fire forslag er en
del af et nyt erhvervsudspil, som man præsenterede i slutningen af februar. Hvor kontrolindsatsen mod dem, der snyder, skal skærpes. Mens de, der spiller efter reglerne, omvendt
skal mødes med mere tillid og færre krav, lyder det første forslag. Desuden vil man i dialog
med erhvervslivet om, hvorvidt afgifter eller andre rammevilkår kan tilrettelægges mere
hensigtsmæssigt, styrke Vækstkaution-ordningen over en treårig periode for små og
mellemstore virksomheder uden for de store byer og øge virksomheders fradrag for
egne omkostninger til forskning og udvikling i Danmark til 130 procent.

BØRN

FÅR BILLIG
ERE
TEATERBIL
LETTER

Socialdem
okratiet ha
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regeringen
s
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rslag
om at besk
ære tilskud
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et
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1. MAJ

EN NY RETNING FOR D
AF MORTEN BRUUN · FOTO: JAN SOMMER, MORTEN FAURBY OG NANA Z. CHRISTENSEN

Tiden er ikke til had. Tiden
er ikke til splittelse. Tiden er
til klimaløsninger, lighed og
mulighed for tidlig pension til
de nedslidte. Det var Mette
Frederiksens budskab 1. maj.
6

E

–

r I klar til folketingsvalget? Er I
klar til en ny regering. Og er I –
vigtigst af alt – klar til en mere
retfærdig udvikling?
Sådan lød det, da partiformand Mette
Frederiksen 1. maj – på Arbejdernes
Internationale Kampdag – gik på scenen
i Fælledparken i København.
De tre spørgsmål blev besvaret med
»ja, ja og ja«. Og den melodi gik igen i
resten af landet, hvor det røde flag også
smældede, hvor brødre også lod våbne-

ne lyne, og hvor vi også slog bro fra kyst
til kyst – for nu at citere strofer fra en
arbejdersangbog, der længes efter atter
at være førstevalg i Statsministeriet.
Ud over København nåede Mette
Frederiksen også forbi Aalborg, Aarhus
og Odense med sin tale, der var skrevet,
før statsminister Lars Løkke Rasmussen
havde udskrevet valg til Folketinget.
Men indholdet emmede af, at det nærmest var dagen før dagen, og det var
ikke mindst de unge – eller helt præcis
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AALBORG

AARHUS

ODENSE

Vi skal løse klimakrisen, vi skal
føre Danmark i en mere retfærdig
retning, og vi skal indføre en ret
til tidlig folkepension til de nedslidte. Det var Mette Frederiksens
budskaber, da hun 1. maj besøgte
landets fire største byer.

R DANMARK
de unge, der går med i klimastrejker,
lægger madvaner om og går op i genbrug
– hun hyldede.
– På vegne af alle os voksne: Tak til alle
jer grønne unge og børn i Danmark. Vi
skal løse klimakrisen. Og hvis vi danner
regering efter valget, tør jeg godt love jer,
at I får en regering, der er lige så optaget
af natur, miljø og klima, som I er, sagde
Mette Frederiksen og fortsatte:
– Vi vil gerne indføre klimalov med
bindende mål, som I kan holde os fast

på. Vi vil udfase de fossile brændstoffer,
så vi bruger den vedvarende energi. Vi vil
plante en klimaskov, vi vil indføre afgifter
på plastic, og vi vil have mere fri natur i
Danmark.
København blev Mette Frederiksens
tale kortvarigt afbrudt af revolutionære
aktivister fra den yderste venstrefløj, der
tro mod traditionen gjorde, hvad de kunne
for at ødelægge 1. maj. Hun anerkendte,
at de ikke var enige med hende. Men så
opfordrede hun dem også til at falde til ro

KØBENHAVN
og mindede dem om, at kampdagen ikke
handler om at slås korporligt.
– Der er ikke nogen, der lytter til jer og
jeres råb, hvis I bruger næverne. Tak til
alle jer – eller alle os – der tror på ordet.
Alle, der tror på argumentationen og demokratiet. Det er os, der vinder. Ikke jer,
der slås og vil splitte. Tiden er ikke til had.
Tiden er ikke til splittelse. Tiden er til en ny
regering, en ny politik, en ny retning. 

Læs også side 10-13.
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1. MAJ

OG EN NY
RETNING FOR
EUROPA
Det er sjældent, at en taske til 950.000 kroner
tildeles en rolle på Arbejdermuseet. Det skete i
år, da Jeppe Kofod gik på talerstolen 1. maj.
AF MORTEN BRUUN · FOTO: JAN SOMMER

V

i er på Arbejdermuseet i København. Det er 1. maj, og socialdemokrater fra hele København
samles som sædvanligt i salen
til taler, sang og peptalk, før kampdagen
fortsætter i Fælledparken.
Humøret er højt, og der bliver klappet,
da spidskandidaten til EP-valget 26. maj,
Jeppe Kofod – umiddelbart efter at hele
salen har sunget »Internationale« – bliver
kaldt på talerstolen. Han hilser på forsamlingen, holder en kort pause og sætter
så lynhurtigt scenen for den dagsorden,
han har beskæftiget sig med i fem år som
medlem af Europa-Parlamentet – og som
han har rejst med i hele valgkampen:
Kampen mod hvidvask. Kampen mod
den syge kapitalisme. Kampen mod velfærdstyveriet.
– Hvornår har du sidst foræret din kone
eller kæreste en Hermès-taske til 950.000
kroner? spørger Jeppe Kofod, som hjertens
gerne deler ud af sin forargelse over den
britiske rigmand Sanjay Shah.
Det var ham, der stod bag den massive
svindel med udbytteskat, der kostede de
danske skatteydere 12,7 milliarder kroner.
Nu bor han i Dubai, og det er ham, der har
foræret sin kone en Hermès-taske til knap
en million kroner.
– Men reelt er det os, der har betalt den,
siger Jeppe Kofod.
VIL SORTLISTE BAGMÆND
Han taler også om klimaet og nødvendig-

8

heden af at gøre EU til en klimaunion. Og
han taler om social dumping og nævner
blandt andet Socialdemokratiets forslag
om at indføre strenge sanktioner over
for de virksomheder, der udøver social
dumping.
– EU skal blandt andet have mulighed
for at sortliste bagmændene. Vi skal gå
fra fri bevægelighed til fair bevægelighed,
siger Jeppe Kofod, før han slår følge med
alle partifællerne og under Postorkestrets
musikalske ledelse går til Fælledparken –
og en duel på den store scene med Liberal
Alliances spidskandidat, Mette Bock.
MERE PLADS TIL POLITIK
Det er anden gang, Jeppe Kofod stiller op
til Europa-Parlamentet – og som spidskandidat har han rejst rundt i hele landet
og talt om grådighed, klima og social
dumping. Og han har noteret en stor forskel på valgkampen i 2014 og nu.
– Danskernes accept af EU har aldrig
været større, end den er nu. I år handler
det derfor ikke om, hvorvidt vi overhovedet skal være med i EU. Det vil vi gerne
være. Derfor er der nu meget mere plads
til at tale om politik. Vi kan diskutere, hvad
vi vil, og hvilken retning EU skal tage, siger
Jeppe Kofod og fortsætter:
– Det har givet en helt anden valgkamp,
og mange folk har været interesserede i at
høre vores bud på, hvad det er, vi vil.

Læs også side 26-33.
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VI STÅR OVER
FOR TO VALG.
HVAD BETYDER
MEST FOR DIG?
JYTTE HILDEN,
76 år, Indre By:
Klima, klima, klima. Der er intet
emne, der er vigtigere. Overhovedet. Dernæst følger kampen
mod fattigdom, og så skal vi
bruge penge på noget opbyggeligt i stedet for at bruge dem på
oprustning. Vi flytter kun verden
ved at stå sammen.

-

MIRJAM HØJGAARD AHRNKIEL
45 år, Nørrebro:
Jeg er pædagog i en vuggestue
og skal arbejde, til jeg fylder 70,
og bedre vilkår for nedslidte er
helt klart et vigtigt emne. De forhold, vi byder vores børn i vuggestuer, daginstitutioner og skoler, betyder også meget. Der skal
simpelt hen være bedre normeringer. Hvis de ansatte ikke kan
passe deres arbejde ordentligt,
går det jo ud over børnene.

-

EU skal bekæmpe grådighed,
kæmpe for klimaet og forhindre
social dumping, lød budskabet i
Jeppe Kofods 1. maj-tale.

THOMAS FREDSØ
47 år, Bispebjerg:
Når det gælder valget til Folketinget, er det helt klart spørgsmålet om differentieret tilbagetrækning, der betyder mest. Jeg
er selv medlem af Arbejdernetværket, og når det gælder Europa-Parlamentet, optager det mig
meget, at der kommer styr på
problemerne med social dumping. I mine øjne handler begge
de temaer om solidaritet.

-

FRIDA FREDERIKSEN
15 år, DSU Vesterbro:
Jeg kan desværre ikke stemme,
men alle, der kan det, skal huske, at det allervigtigste er at
have fokus på de unge generationer. Os, der skal føre Danmark
videre. Det går ikke, at vi bliver
dummere end vores forældre,
så det er super vigtigt med flere
resurser til for eksempel vuggestuer og skoler.
SOCIALDEMOKRATEN MAJ 2019
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Sammen kan
vi forbedre
vilkårene for
erhvervslivet

SAMMEN
KAN VI GIVE
FLERE BØRN
EN BEDRE
BARNDOM

Sammen kan
vi kæmpe
for friheden
til at være
den du er

LAD OS SAMLE DANMARK IGEN

SAMMEN KAN
VI SIKRE RO
OM DANMARKS
UDLÆNDINGE
POLITIK

SAMMEN
Sammen kan
KAN VI GØRE vi passe bedre
på vores ældre
MERE
Der er ikke ét parti, vi kan
gøre alt sammen med.
Men der er mange partier, vi
kan gøre meget sammen med.

SAMMEN KAN
VI BEKÆMPE
KLIMAKRISEN

SAMMEN
KAN VI DROPPE
BESPARELSERNE
PÅ UDDANNELSE

SAMMEN
KAN VI STOPPE
DEN STIGENDE
ULIGHED

10 SOCIALDEMOKRATEN MAJ 2019
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til møde. De har besøgt skoler, arbejdspladser
og forsamlingshuse. De har talt om opsving og
nedslidning, om udenrigspolitik og den nære
velfærd og om børn og pensionister. De har
været på Facebook, Twitter og Instagram. Ja, de
94 socialdemokratiske folketingskandidater, der
er opstillet til forårets folketingsvalg, har i det
hele taget været på de seneste mange måneder,
hvor valgkampen konstant har ligget på lur.
Fra Skagen til Gedser og fra Varde til Valby har
de været på gaden og sammen med tusindvis
af frivillige gjort deres til at skaffe Danmark en
ny regering. Og overalt har de løftet det slogan,
Socialdemokratiet lancerede i påsken: Sammen
kan vi mere. En kampagne, som i den grad spiller på, at en S-regering vil samarbejde med alle
for at opnå de bedst mulige resultater.

SAMMEN KAN VI MERE

De har gået fra dør til dør. De har kørt fra møde

SOCIALDEMOKRATEN MAJ 2019 11
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TID TIL
OMSORG

BEVAR REGIONERNE
Regeringen er også kommet med et
sundhedsudspil, som blandt andet adskiller sig fra Socialdemokratiets på
et vigtigt punkt. Og det handler om, at
regeringen – med støtte fra Dansk Folkeparti – er klar til at nedlægge regionerne.
Men det kommer ikke på tale, hvis det
står til Socialdemokratiet.
– De folkevalgte regionsråd er vigtige.
Det er her, vi borgere har mulighed for at
få indflydelse på, hvordan tingene administreres og planlægges der, hvor vi bor.
Det skal vi ikke centralisere og overlade
til en professionel bestyrelse, siger Flemming Møller Mortensen.

SOCIALDEMOKRATIET
FORESLÅR:
FLERE ANSATTE

Der er kommet flere patienter de senere
år, men ikke tilstrækkeligt mere personale. Vi vil lade pengene følge med, når
flere danskere får brug for sundhedsvæsenet. Der skal være hænder nok.

NYE NÆRHOSPITALER

Det skaber utryghed og besvær, især for
mange ældre, at de skal køre langt for
at komme til eksempelvis kontrol. Derfor skal vi oprette nærhospitaler tæt på
danskerne.

TJENESTEPLIGT

Manglen på praktiserende læger er alvorlig. På lang sigt skal flere uddannes.
På kort sigt foreslår vi et halvt års tjenestepligt i almen praksis for alle nyuddannede læger: et skridt på vejen til at sikre,
at alle i Danmark får en læge tæt på
– uanset hvor de bor.

Alle sundhedsvæsenets faggrupper må gerne
brænde for deres arbejde. Men de må ikke
brænde ud. Det understreger sundhedsordfører
Flemming Møller Mortensen i denne samtale
om Socialdemokratiets nye sundhedsudspil.
AF MORTEN BRUUN FOTO: CLAUS BONNERUP

– Der er simpelt hen behov for, at vi
politisk får taget nogle beslutninger om,
hvordan vores sundhedsvæsen skal se ud
i fremtiden. Fordi fremtiden gør, at vi får
meget store forandringer i befolkningssammensætningen, og dermed får vi nye
og større forventninger og krav til vores
sundhedsvæsen.
Ordene kommer fra Flemming Møller
Mortensen. Socialdemokratiets sundhedsordfører, som vi har bedt om at forklare ideerne og motivet bag sundhedsudspillet »Tid
til omsorg«, som partiet er gået til valg på.
Vi møder ham på hans private bopæl,
som på sin særlige måde er med til at
fortælle en del af sundhedsvæsenets
historie. Flemming Møller Mortensen bor
nemlig i det gamle Helligåndskloster i
Aalborg, hvor han deler jobbet som forstander med sin mand Erik – der ligesom
han selv er uddannet sygeplejerske og i
dag arbejder som forsker og professor i
klinisk sygepleje ved byens universitet og
universitetshospital.
Oprindeligt – og her er vi tilbage i
1400-tallet – blev klostret drevet af
katolske munke og nonner, som plantede
helbredende urter i klosterhaven og tog
sig af fattige, syge og hittebørn. Efter
reformationen overgik stedet til at være
stiftshospital, og i dag er det en spændende bopæl for 30 nordjyske seniorer
– mænd og kvinder – og samtidig centrum
for mange kulturelle aktiviteter. Der
tænkes stadig tanker om sundhed bag
klostermurene.

– Når jeg sidder bag skrivebordet og
arbejder, oplever jeg det som et privilegium at sidde på ryggen af stedets historie,
siger Flemming Møller Mortensen.
DE MÅ IKKE BRÆNDE UD
I 2019 er det dog ikke hittebørn, kopper og
kolera, det handler om. »Tid til omsorg«
koncentrerer sig i stedet om nærhospitaler, normeringer, praktiserende læger og
mere tillid til de ansatte.
Giver det mening at spørge, om der er
nogle opgaver her, der er vigtigere end
andre?
– Ja. Det er klart vigtigst at fokusere
på, hvordan vi sikrer os nok personale
med de rigtige kompetencer. For uden
det nødvendige personale til at være
omsorgsfulde og yde hjælp har vi ikke et
sundhedsvæsen, der er stærkt nok.
Det skal være attraktivt at arbejde i
sundhedsvæsenet?
– Præcis. Og derfor er vores overskrift
meget dækkende. Hvis der ikke er tid til
omsorg, så gør det ondt hele vejen rundt.
På radiograferne, på ernæringspersonalet,
på rengøringsassistenterne og på alle de
fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosuansatte, læger, sygeplejersker og portører,
der skal yde patienter og pårørende
omsorg, siger Flemming Møller Mortensen
og understreger, at han ikke ønsker at
glemme én eneste faggruppe:
– Selv den allermindste faggruppe er
vigtig. Og de må alle sammen meget
gerne brænde for arbejdet. Men de må
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I Munkenes Abildgaard – i Klosterhaven i Aalborg – blev
der tidligere dyrket
lægeurter. Nu tænkes
der politiske tanker
af sundhedsordfører Flemming Møller
Mortensen: – Politisk
må vi tage det meget
alvorligt, at de sundhedsprofessionelle
udsættes for et meget stort pres i hverdagen, siger han.

Hvis der ikke
er tid til omsorg, så gør det ondt
hele vejen rundt
ikke brænde ud. Desværre sker det for
alt for mange i dag, fordi arbejdspresset i
hverdagen er uhyggelig stort. Jeg ved det
fra de arbejdsmedicinske klinikker. Men
jeg har også tidligere kolleger, som er gået
ned med belastning, og nogle er aldrig
vendt tilbage til arbejdsmarkedet.
KORT AFSTAND
Forslaget om nærhospitaler er også højt
prioriteret i det socialdemokratiske
udspil. Og de tanker skal ikke ses som en
erstatning for de store, højtspecialiserede
sygehuse, der er etableret de seneste år.
Men som et supplement.
– Det giver god mening at samle særlig
ekspertise få steder. Øvelse gør jo mester.

Men de seneste 10 år er der nedlagt
mange mindre lokale hospitaler. I mange
tilfælde behøver det ikke være nødvendigt. Vi skal indrette nærhospitaler, der
kan rumme mange forskellige faggrupper,
blandt andet også almen praksis. Nærhospitalerne skal tage sig af for eksempel
mindre operationer, konsultationer hos
jordemoderen, gigt og behandling af diabetes, siger Flemming Møller Mortensen
og henviser igen til sin egen baggrund:
– Som sygeplejerske har jeg tit tænkt
på sygehuse som fantastiske institutioner
i vores velfærdssamfund. Det tænker jeg
stadigvæk, men i dag tænker jeg også, at
dér skal borgere og patienter være så kort
tid som overhovedet muligt. Og jeg taler
ikke nødvendigvis om dage, hellere om
timer eller minutter.
EN PRAKTISERENDE KRUMTAP
De praktiserende læger er en af de særlige
grupper, der kan have til huse på de nye
nærhospitaler. De er – som Flemming
Møller Mortensen formulerer det – »en

krumtap« i vores sundhedsvæsen. Men
de er også en mangelvare. I dag er der
117.000 borgere, der mangler egen praktiserende læge. Om fire år vil det dreje sig
om 300.000.
– Hvis vi ikke gør noget på kort sigt,
risikerer vi, at endnu flere praktiserende
læger smider håndklædet i ringen. Derfor
har vi foreslået, at nyuddannede læger
har pligt til at tage seks måneders arbejde
i en praksis i de dele af landet, hvor der
er lægemangel. Der vil være tale om en
tidsbegrænset periode på de næste sekssyv år. Forslaget har mødt modstand, men
formanden for de praktiserende læger har
sagt, at der reelt vil være tale om hjælp.
Er der slet ikke noget, der fungerer i
sundhedsvæsenet i dag?
– Jo, for pokker. Selv om vilkårene er
vanskelige, formår de ansatte at udføre
et meget flot arbejde af høj kvalitet. Men
samarbejdet mellem hospitaler, hjemmepleje, bosteder og den almene praksis skal
vi have til at fungere bedre. Og det ønsker
alle.
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Der er noget
galt i Danmark
...når vi skærer på det,
der gør os rige, lige
og trygge.
Det går godt for dansk økonomi, men det går
ikke godt for alle danskere. Mens de rigeste
får sænket skatten, bliver de fattigste fattigere.
Mens pensionsalderen stiger, bliver nogen
så nedslidte, at de går direkte fra arbejdet til
sygesengen. Mens der kommer flere børn
og ældre, halter velfærden efter, og medarbejderne må løbe endnu stærkere. Og mens
vi skal være dygtigere og klogere, bliver der
skåret på uddannelse.
Om lidt er der valg. Til Folketinget og til
Europa-Parlamentet. Nu skal vi vælge:
Skal vi have flere nedskæringer og mere
ulighed? Eller skal vi investere i velfærd,
uddannelse, arbejdsmiljø og tryghed for alle?

I fagbevægelsen er vi ikke i tvivl. Lad os vælge,
at de gode tider skal komme alle til gavn
– ikke kun de få. Alle skal med. Job til alle.
Uddannelse til alle. Velfærd af høj kvalitet.
Vi vil anbefale danskerne at stemme på
et parti eller en kandidat, som vil arbejde
for lønmodtagernes dagsorden. For et
Danmark og et Europa, hvor vi er mere rige,
lige og trygge.

Lizette Risgaard,
Formand for
Fagbevægelsens
Hovedorganisation

Stop uligheden. Styrk velfærden.
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DE
UNGES
VALG
Lars Løkkes regering undergraver
mulighederne for den unge generation.
Det skal der laves om på – nu.

Hvad med min skole?
Hvad med min bus?
Sådan lyder to af de
spørgsmål, DSU har
stillet i valgkampen.

AF FREDERIK VAD NIELSEN, FORBUNDSFORMAND, DSU

BLIV DSU’ER
Vil du støtte DSU’ernes lokale arbejde?
Bliv støttemedlem!
Dit kontingent går
ubeskåret til den lokale DSU-afdeling, og
du modtager samtidig DSU’s medlemsblad DSU’eren.
Du kan blive (støtte)
medlem på:
www.dsu.net/medlemsskab/meld-digind.

DSU kæmper ikke kun dag og
nat for en ny regering, fordi
vi gerne vil se friske ansigter
pryde Slotsholmen. Vi gør det,
fordi vi ønsker en reel politisk
forandring i Danmark.
Overalt kan vi se, at mulighederne for vores generation
begrænses mere og mere,
og jo tættere vi kommer på
folketingsvalget, jo tydeligere er det, at den nuværende
regering er direkte ungdomsfjendsk.
Gennem mere end et år har
DSU’ere over hele landet brugt
de fleste af deres vågne timer
på at finde ud af, hvilke bekymringer vores jævnaldrende
bokser rundt med i hverdagen.
Og de samme spørgsmål går
igen og igen: Hvilken uddannelse passer til fremtidens
arbejdsmarked? Hvordan får
jeg en bolig, der er til at betale? Hvad stiller vi op med de
historisk mange, der har ondt
i sjælen? Hvorfor er der ikke
nogen, der tager ansvar for at
løse klimaforandringerne?
Spørgsmålene slynges mere

og mere forvirret og frustreret
ud. For der er ingen oplevelse af, at VLAK-regeringen
er i stand til at svare på dem.
Tværtimod oplever mange, at
Løkke & Co. er i gang med at
undergrave vores muligheder.
S-REGERING SKAL LEVERE
De seneste fire år har vist os,
at det altid er ungdommen
og fremtiden, der skal betale,
når Løkke-regeringen har delt
skattesænkninger ud til de
rigeste. Vi har fået markante
nedskæringer på uddannelse,
den grønne omstilling er i bakgear, historisk mange unge er
psykisk sårbare, og boligmarkedet løber løbsk i de store og
mellemstore uddannelsesbyer.
I regeringens udspil til en ny
sundhedsreform udhuler man
bevidst folkestyret for fremtidens generationer ved (endnu
en gang) at fjerne antallet af
folkevalgte fra beslutningerne.
Regionerne skal nedlægges,
og magten over den regionale
kollektive trafik og ungdomsuddannelserne skal nu smides

i hænderne på embedsmænd.
Ungdommen får intet ud af
en regering, der konsekvent
bekæmper den.
Nu skal skeen tages i den
anden hånd. DSU kæmper
for, at folketingsvalget også
skal blive de unges valg. Vi vil
presse en kommende socialdemokratisk regering til at levere
på de politiske dagsordener,
der vedrører fremtidens generationer.
Nedskæringer på uddannelse skal afløses af reelle
investeringer, alle elever skal
screenes for ordblindhed i
3. klasse, arbejdsgivere skal
bidrage til at skabe flere
lærepladser, der skal bygges
10.000 nye ungdomsboliger
til 3.000 kroner om måneden,
og så skal vi skabe verdens
grønneste velfærdssamfund
på 10 år.
Min og mine jævnaldrendes
fremtid er afhængig af de beslutninger, nutidens politikere
træffer. Derfor er det vores opgave at presse på for politisk
forandring nu og her.
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24. april udgav Gyldendal bogen »Mette Frederiksen – Et politisk portræt«. Den er
skrevet af den erfarne journalist, forfatter og politiske kommentator ved Berlingske Thomas Larsen, som over 317 sider fortæller historien om Socialdemokratiets
formand. Lige fra hun voksede op i Aalborg i en familie, som i generationer har
levet i tæt samklang med Socialdemokratiet, til hun melder sig ind i DSU, rykker op
i geledderne, bliver kendt som et af partiets lysende talenter, udnævnes til minister
og i 2015 bliver ny formand for Socialdemokratiet. Og så fortæller bogen selvfølgelig også om den politiske kurs, Mette Frederiksen har sat for Socialdemokratiet.
Den kurs, hun vil styre efter, hvis hun bliver statsminister.
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»METTE FREDERIKSEN – ET POLITISK PORTRÆT«

PORTRÆT
AF EN
POLITIKER
FOTO: THOMAS SJØRUP OG FOTOS FRA BOGEN

Her bringer vi
åbningskapitlet »Mødet i
Lissabon« – og vi krydrer
med billeder fra især barnog ungdommen og lader
fem partifæller supplere
med boganmeldelser og
anekdoter.

MEDLEMSTILBUD
Mette Frederiksen
– Et politisk portræt
Skrevet af Thomas
Larsen, udgivet af
Gyldendal
317 sider
Medlemspris 220
kroner (ekskl. levering) i
partibutikken.dk

Kapitel 1. Mødet i Lissabon

D

en 7.-8. december 2018 var Lissabon rammen om årsmødet for
de socialdemokratiske partier i
Europa – kaldet Party of European Socialists (PES) – og fredag aften deltog Mette
Frederiksen i en middag for lederne fra
søsterpartierne.
Da det blev tid til bordrunden, hvor
deltagerne på skift kunne fremlægge deres
analyser og holdninger, gik det op hende,
at den vigtigste diskussion udeblev.
Da hun fik ordet, undskyldte hun
først for, at hun i de næste minutter ville
ødelægge den gode stemning. Dernæst
begyndte hun, uden manuskript, at
udfolde sin analyse. Hun indledte med at
konstatere, at det var vigtigt at erkende,
at de socialdemokratiske partier i stort
omfang havde tabt befolkningernes tillid.
Når globalisering blev ensbetydende med
tab af lønmodtagerrettigheder, stigende
ulighed og ukontrolleret indvandring,
og når der ikke kom de nødvendige
socialdemokratiske modsvar, var det ikke
mærkeligt, at tilliden – og i næste omgang
vælgerne – forsvandt.
Hun argumenterede for, at det var nødvendigt at finde tilbage til en mere klassisk

fordelingspolitik. Der burde satses mere
på velfærd og uddannelse, og det var vigtigt at få styr på udlændingepolitikken, så
der ikke kom flere udlændinge til Europa,
end det ville være muligt at integrere.
Ikke mange omkring bordet bakkede
hende op med ord. Men flere nikkede, og
senere fik hun på tomandshånd støtte til
sin analyse fra deltagere, som anerkendte,
at hun havde en pointe. De engang så
stærke socialdemokratiske partier var i
krise. I mange lande havde socialdemokratiske partier tabt magten eller oplevet nedgang. Kun i få lande var de gået frem. Det
var sket for Labour i Storbritannien, for
socialistpartierne i Portugal og Bulgarien,
for Labour i Malta – og for Socialdemokratiet i Danmark.
Da Mette Frederiksen lørdag formiddag
deltog i en paneldebat under overskriften
»For a Free Europe«, blev hun indledningsvis spurgt om, hvad hun anså for at
være det vigtigste tema at adressere. Hun
svarede på engelsk med ét ord: »Trust!«
Derpå tog hun tråden op fra fredagens
middag og gav udtryk for sin bekymring
over, at vælgere over hele Europa havde
mistet deres tillid til politiske partier og
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»METTE FREDERIKSEN – ET POLITISK PORTRÆT«

ANMELDELS

E

HENRIK DAM KRISTENSEN, MEDLEM AF FOLKE
TINGET OG GRUPPESE
KRETÆR:
– Det er en meget god og
læseværdig bog, som på
en meget fin måde tager
os med på Mettes politiske
rejse. Bogens styrke er de
steder, hvor hun forklarer
om sine politiske skift i eksempelvis spørgsmålet om
flygtninge og indvandrere
og om kriminalitet.
– Jeg sad allerede i Folketinget, da Mette blev valgt
ind. Vi har siddet i ledelsen
sammen, både før og efter
at vi også sad i regering
sammen fra 2011 til 2015,
og beskrivelsen af de politiske skift, hun fortæller
om, er meget præcis. Fra
2007 til 2011 var jeg selv
integrationsordfører, og det
var bestemt ikke altid, vi
var enige. Det er tydeligt for
mig, at Mette fik et andet
blik på de svære ting efter
sin tid i Justitsministeriet.
Er det en bog om, hvordan politik bliver til?
– Nej, det er snarere en
bog om, hvordan vi er som
mennesker. Hvordan vi påvirkes og udvikles af den
tid, vi lever i.
En lille anekdote om hovedpersonen?
– Det forbløffer mig
ofte, hvor glad Mette er
for højtbelagt smørrebrød.
Hun står ikke tilbage for en
ældre og tilmed jysk mand
som mig. Og hun er til det
hele – lige fra fiskefilet til
flæskesteg.

bærende samfundsinstitutioner. Hun
sagde: »Mange mennesker har tabt troen
på, at deres børn vil få et bedre liv, end de
selv har haft.« Hun understregede, at de
socialdemokratiske partier efter hendes
mening havde de bedste svar på tidens
udfordringer, hvad enten det handlede
om ulighed, klimaforandringer eller
håndteringen af flygtninge og migranter.
Men som hun tilføjede: »Uheldigvis synes
mange vælgere at være uenige.« Derfor var
den vigtigste opgave at genskabe tilliden.
Hun medgav, at de socialdemokratiske
partier i Europa på mange måder befandt
sig i en paradoksal situation, eftersom den
globale udvikling rummede store succeshistorier. Hun fremhævede også EU som
en historisk succes, der havde været med
til at skabe fred mellem gamle fjender,
havde banet vej for åbne markeder, nye og

bedre job, økonomisk vækst og velstand
for mange. Men hun tilføjede, at globaliseringen også havde vist sine skyggesider,
og hun pegede på, at EU havde svigtet
borgerne på væsentlige områder, hvilket
havde været med til at skabe opbrud
blandt millioner af vælgere.
»Skal vi være ærlige, har den økonomiske politik og udlændingepolitikken i
Europa været for liberal. Vi har fejlet, når
det handler om at opretholde den sociale
kontrakt, som er selve fundamentet under
den socialdemokratiske samfundsmodel
(…) Resultatet har været, at ulighed og
usikkerhed er vokset. Den frie bevægelse
af kapital, varer og arbejdskraft har nok
skabt samling i Europa, men vi står også
over for alvorlige problemer med social
dumping, og i årevis har vi undervurderet
udfordringerne fra masseindvandringen.

—

Mette Frederiksen
på stranden med sin
mor, Anette Frederiksen. De to var tæt
knyttet til hinanden,
men moren døde
alt for tidligt af en
kræftsygdom. På det
tidspunkt var Mette
Frederiksen minister
i Thorning-regeringen.
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Den finansielle sektor fik for lang snor,
hvilket var med til at skabe finanskrisen i
2008. I dag er grådigheden desværre vendt
tilbage, og denne gang skal vi slå tilbage:
Vi skal regulere bankerne og markedet
for at genskabe folks tillid til samfundet
og til socialdemokratierne,« sagde Mette
Frederiksen.
Derpå fastslog hun, at intet land ville
kunne overkomme dette alene. Det ville
kun kunne lykkes, hvis de europæiske
lande fandt fælles løsninger – hvad enten
det handlede om at regulere bankerne,
lave tiltag mod klimaforandringerne eller
bekæmpe skatteunddragelse. Hun slog til
lyd for, at EU skulle stoppe kappestriden
mellem medlemslandene om at sænke
selskabsskatterne, og hun ønskede at slå
ned på virksomheder og enkeltpersoner,
som gemmer penge i skattely.

—

Familiebillede fra
hjembyen Aalborg.
Mette Frederiksen
står sammen med
sin mor, Anette, og
sin storebror, Per,
alle bedsteforældrene og sin oldemor.
Sammenholdet var
tæt. Og alle var
– som en selvfølge
– socialdemokrater.

—

Mette Frederiksen
blev født den 19.
november 1977. Fra
hun var helt ung,
kunne forældrene
se, at datteren
havde et glødende
engagement. Først
handlede det om
at passe godt på
regnskovene og
klodens udsatte
dyr, senere meldte
hun sig ind i DSU.
Derfra begyndte
rejsen frem i Socialdemokratiet.

—

Mette Frederiksens
far, Flemming Frederiksen, er socialdemokrat til benet, var
typograf, tillidsmand
og senere formand for
de socialdemokratiske
typografer. Fra hjemmet fulgte datteren
på tætteste hold hans
politiske arbejde, der
altid handlede om at
høste konkrete og
håndgribelige resultater for medlemmerne.
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E

FOTO: AALBORG KOMMUNE

ANMELDELS

THOMAS KASTRUPLARSEN, BORGMESTER I
AALBORG:
– Det er en bog, som er
utrolig svær at slippe. Jeg
vil fremhæve både de gode,
nære beskrivelser af Mettes
barndom og opvækst her
i Aalborg og den politiske
analyse af de seneste års
udvikling.
– Det er interessant læsning, ikke mindst beskrivelserne af Thorning-regeringens udfordringer og
problemer og den dårlige
start, den regering fik. Vi
tabte valget, men vandt
magten, og på valgnatten
blev der draget konklusioner, som var forhastede.
– Det slog igennem i
forhandlingerne i Det Sorte
Tårn, og det slog igennem
på troværdigheden. Det
forløb fortæller, at man skal
stå ved de værdier, man er
rundet af – og det er præcis
det, der kommer til udtryk
i partiets nye linje og den
kurs, Mette har lagt. Det er
meget stærkt fortalt.
En lille anekdote om hovedpersonen?
– Da DSU for mange år
siden skulle finde en kandidat til byrådsvalget, blev
der peget på mig. Mette,
som stadig gik i gymnasiet,
havde vist ikke noget imod
det valg, men forinden var
vi igennem nogle drabelige
diskussioner. Jeg gik nemlig
på universitetet og var akademiker, og den principfaste Mette argumenterede
ivrigt for, at det også var
vigtigt, at arbejdere og folk
med korte uddannelser stillede op

JAN ANKLER, FORMAND
FOR SOCIALDEMOKRA
TIET I REGION HOVED
STADEN OG HB-MEDLEM:
– Jeg var formand for Ballerup-kredsen fra 2001 til
2015 og altså stort set alle
de år, Mette stillede op dér.
Så jeg har fulgt hende tæt,
og bogen giver et virkelig fint overblik over, hvad
det er, Mette vil. Samtidig
udmærker den sig også ved
beskrivelsen af, hvordan
politiske holdninger bevæger sig.
– Det er også vigtigt, at
hendes opvækst og baggrund foldes ud. Det er
nødvendigt, hvis man skal
have det fulde billede – og
i Mettes tilfælde kan man
slet ikke adskille politikeren
og privatpersonen.
– Socialdemokratiet
er blevet beskyldt for, at
de seneste års kursskifte
alene er et taktisk projekt,
som Mette er i gang med.
Det passer ikke. De tanker,
Mette lægger frem nu, er
også den vej, hun vil gå. Det
er holdninger, følelser og
bevidsthed. Ikke kalkuleret
strategi. Det dokumenterer
bogen.
En lille anekdote om hovedpersonen?
– Hun siger, hun vil
være børnenes statsminister, men faktisk har hun
altid keret sig om børnene.
Da hendes egne var små,
dukkede hun først op til
bestyrelsesmøderne, når
de havde fået godnathistorie og var lagt i seng, og så
måtte vi vente med de politiske diskussioner, til hun
dukkede op ved 21-tiden.

Til sidst talte hun om det tema, som
gjorde ondt på partifællerne – udlændingepolitikken. »Vi står i en vanskelig
situation. Vi har et ekstremt højt antal
flygtninge, og samtidig forsøger stadig
flere unge fra Afrika at nå til Europa. De
ønsker sig et bedre liv – men vi kan ikke
hjælpe alle i Europa, selv om vi har pligt
til at gøre mere for at hjælpe og beskytte
mennesker i nød,« sagde hun.
I samme åndedrag efterlyste hun bedre
økonomisk, teknisk og logistisk hjælp
til de lande og organisationer i Afrika,
som modtager hovedparten af de mange
flygtninge og migranter. I Europa burde
der efter Mette Frederiksens mening gøres
mere for at få integrationen til at lykkes,
og hun gjorde det klart, at europæerne har
ret til at insistere på, at indvandrere aktivt
tager del i deres nye samfund. De har pligt
til at lære sprog, finde et job og gå i skole,
lød det. Hun sagde, at man måtte erkende,
at antallet af tilflyttere betyder noget, og at
det var nødvendigt at genvinde kontrollen
over antallet af migranter, der kommer til
Europa.
Da hun var færdig, var bifaldet større,
end medlemmerne af den lille danske
delegation havde ventet, og det blev taget
som et forsigtigt udtryk for, at flere af partifællerne i Europa langsomt er begyndt
at nærme sig de analyser, som har ført
Socialdemokratiet i Danmark ind på en ny
kurs i udlændinge- og asylpolitikken.
Undervejs i talen registrerede flere, at
den verdenskendte amerikanske økonom
Jeffrey Sachs havde nikket, da Mette Frederiksen havde talt om skat. Og da næstkommanderende i EU-Kommissionen, den
tidligere hollandske udenrigsminister
Frans Timmermans, talte for forsamlingen, henviste han til Mette Frederiksens
appel om, at EU-landene burde stoppe den
indbyrdes konkurrence om at sænke skatterne. »Jeg er på linje med Mette,« sagde
Frans Timmermans.
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»METTE FREDERIKSEN – ET POLITISK PORTRÆT«

Trods roserne blev der slået en kile ned
mellem de øvrige partier og det danske
socialdemokrati, da Mette Frederiksen tog
forbehold for en af kongressens resolutioner på grund af uenighed om netop
udlændingepolitikken. Helt alene står hun
dog ikke. Som sagt er flere søsterpartier
begyndt at nikke til hendes synspunkter,
ligesom de er ved at indse, at de er ude af
samklang med flertallet i befolkningerne,
som ønsker kontrolleret indvandring.
Enkelte partier bakker hende åbenlyst
op. Få måneder før PES-mødet i Lissabon
mødtes hun med fire socialdemokratiske
ledere i Amsterdam. Mødet, som kom til at
hedde »Amsterdam Migration Summit«,
var i høj grad inspireret af det udlændingepolitiske udspil, som Mette Frederiksen
havde offentliggjort i begyndelsen af 2018
på Christiansborg. Med til mødet var
Lodewijk Asscher, formand for Partij van
de Arbeid i Holland. Derudover mødte
den tidligere østrigske socialdemokratiske
kansler Christian Kern op. Det samme
gjorde John Crombez fra det belgiske
Socialistische Partij Anders, og endelig var
Maurizio Martina fra Partito Democratico
i Italien på plads.
I Amsterdam blev de enige om principperne for en ny udlændingepolitisk kurs,
og de øvrige partiledere lagde ikke skjul på,
at de havde nærstuderet indholdet af Mette
Frederiksens udlændingeudspil, der var
blevet oversat til engelsk. »Mette Frederiksen

nærmer sig svaret på de svære spørgsmål,«
lød det fra John Crombez. Også Lodewijk
Asscher var begyndt at se mod nord:
»Alle ledere er på den samme rejse, og
enten finder du løsninger, eller også er du
ude af spillet,« sagde han. Christian Kern
fra Østrig var tæt på at sige, at der var tale
om en tilståelsessag: »Vi må erkende, at
det, vi har gjort hidtil, ikke er tilstrækkeligt,« sagde han.
Over for Berlingskes udsendte, journalist Søren Domino, som dækkede
mødet, glædede Mette Frederiksen sig
over støtten. Men hun noterede også, at
mange søsterpartier fortsat var famlende
over for de udfordringer, som migranter
og flygtninge havde udløst. Hun var ikke i
tvivl om, at udlændingepolitikken var en
årsag til, at socialdemokratiske partier var
blevet forkastet af vælgerne.

»Da jeg selv blev aktiv i Socialdemokratiet i midten af 1990’erne, sad vi på
regeringsmagten i mange EU-lande, og vi
havde alle de store med Blair og Schröder
i spidsen. I dag er Socialdemokratiet endt
med nogle steder at blive så minimalt et
parti som her i Holland, hvor man ikke
engang kom med i den sidste partilederrunde,« sagde Mette Frederiksen.
I artiklen om det socialdemokratiske
minitopmøde i Amsterdam blev professor i statskundskab ved Københavns
Universitet Peter Nedergaard spurgt
om årsagen til de socialdemokratiske
partiers krise, og han var enig i Mette
Frederiksens analyse. »Mange af de
vælgere, socialdemokratierne appellerer
til, ønsker en strammere udlændingepolitik, og de har kunnet se, at det parti,
de traditionelt har stemt på, ikke har

—

Mette Frederiksens farfar, Svend Erik Frederiksen, blev født i 1920,
meldte sig ind i Socialdemokratiet som ung
og blev blandt andet
medlem af amtsrådet
i Nordjylland. Senere
fulgte han stolt hendes
opstigen i partiet.
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ANMELDELS

E

CHRISTINA KRZYROSIAK
HANSEN, BORGMESTER I
HOLBÆK:
– I disse år står Socialdemokratiet over for udfordringer mange steder i Europa.
Denne bog peger frem og
fortæller, hvad der – i mine
øjne – politisk skal til for at
give befolkningen tillid til
os igen. Næste trin er, at vi
også skal give håb.
– I bogen viser Mette,
hvad det er, hun er allerbedst til. Hun lytter til folk.
Hun lytter til folk omkring
sig, og hun lytter til baglandet, og det gør hun,
fordi det betyder noget for
hende. Politik er ikke noget,
der udvikles af smagsdommere bag et skrivebord. Politik handler om at holde øje
med verden.
– Som borgmester forsøger jeg at lede på samme
måde. Jeg har heller ikke
svar på alt. Jeg trækker
også på andres erfaring
– og det skal man gøre,
uanset om man er 26 eller
66 år.
En lille anekdote om hovedpersonen?
– Hun kan ikke alene
navnene på ufatteligt
mange partimedlemmer.
Hun kender også til deres
historie. Da hun stadig var
justitsminister, var hun
til 1. maj i Holbæk og gik
rundt og hilste på alle. Og
mange fik et lille spørgsmål om, hvordan det nu gik
med datteren eller arbejdet
eller noget i den stil.

leveret varen, og så er de i vidt omfang
gået andre steder hen,« sagde han.
Spørger man Mette Frederiksen om
de mest afgørende dispositioner, hun
har truffet som formand, er hun heller
ikke i tvivl. Hun mener, at forsøget på at
udstikke en kurs, som skal give vælgerne
større tryghed i en globaliseret verden
– herunder en hård kontrol med indvandringen – er afgørende for at genoprette
tilliden og støtten til Socialdemokratiet.
Af samme grund har hun holdt fast,
når andre er kommet med kritik og råd.
Forslag til korrektioner er i en lind strøm
tilflydt fra lederskribenter og kommentatorer, fra folketingsgruppen og fra baglandet samt fra de kritiske partier i rød blok
på Christiansborg. Hun har lyttet, men
har konsekvent valgt at følge den plan,
som hun fastlagde med sine nærmeste i
sommeren 2015, da hun blev formand.
»Når der rundtom i Europa er kommet
en ny socialdemokratisk leder, som har
fået en hurtig optur, har folk sagt: Gør
som Corbyn i Storbritannien! Gør som
Martin Schulz i Tyskland! Gør som Jonas
Gahr Størei Norge! Når jeg hører det, har

jeg tænkt, at det kan jeg ikke. Storbritannien, Tyskland og Norge er ikke Danmark,
så jeg har forsøgt at bevare roen og følge
kursen,« siger hun.
Mette Frederiksen tænker ofte på en
samtale, som hun havde med den socialdemokratiske veteran Henrik Dam Kristensen, hvor de netop talte om, hvordan
man sætter og følger en kurs: »Når man
er formand, skal man kunne reflektere,
overveje, diskutere og tvivle, og undervejs
skal man spørge andre om, hvorvidt man
følger den rigtige linje. Da jeg talte med
Henrik, spurgte han, hvad jeg ville gøre,
hvis jeg ikke skulle tænke på ledelsen,
folketingsgruppen, hovedbestyrelsen, baglandet, det parlamentariske grundlag og
medierne. Ville jeg i den situation placere
partiet et andet sted, end hvor vi ligger
i dag? Hvis jeg kunne svare nej til det
spørgsmål, ville jeg ikke have et problem,
sagde han. Det råd har jeg ofte tænkt på.
For det er ikke sikkert, at vores kurs vil
føre os til en valgsejr. Men du bliver nødt
til at gå derhen, hvor du mener, at partiet
skal være, og derfra må du kæmpe for at få
vælgernes støtte.«

—

En ung Mette Frederiksen er i fjernsynet.
Kameraet findes frem
hjemme hos forældrene, så øjeblikket med
datteren på tv-skærmen kan foreviges.
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Tre, der vil frem: I
forhold til Helle Thorning-Schmidt og den
tidligere DSU-formand
Kristian Madsen står
Mette Frederiksen lidt
i baggrunden. Men
kursen var sat – og den
pegede frem for den
unge politiker. Foto fra
bogen: Kim Agersteen

Som barn kunne Mette
Frederiksen føle sig
revnefærdig af stolthed, når hendes far rejste sig og holdt en tale
uden manuskript. Da
hun senere gjorde det
samme, var effekten
tydelig – selv som ganske ung kunne hun få
folk til at lytte. Foto fra
bogen: Bo Amstrup
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TAK FOR INDSATSEN

FARS DAG

FOTO: ERIK SAHL

Per og Ane Halsboe-Jørgensen.

Henning Jensen, Carsten Rasmussen og Magnus Heunicke.

FOTO: FACEBOOK

Folketingsmedlemmerne Ane Halsboe-Jørgensen og Magnus
Heunicke har mindst én ting til fælles – ud over partibogen:
I dette forår blev deres fædre hyldet for deres indsats for
Socialdemokratiet.
I Næstved var Magnus Heunicke et stolt vidne, da hans
far – forhenværende borgmester Henning Jensen – blev
udnævnt til æresmedlem af Socialdemokratiet.
Det skete, da socialdemokraterne i Næstved samledes for
at fejre, at partiet har haft borgmesterposten i byen i 100 år
– og Henning Jensen var blevet bildt ind, at han skulle indvie
gæsterne i den lokale partihistorie.
I stedet blev det til stående applaus. Og så blev det nye
æresmedlem fotograferet sammen med sin afløser, Carsten
Rasmussen, og sin søn.

I Aabybro var der også dømt fars dag, da Per HalsboeLarsen blev hyldet for 25 års arbejde som folkevalgt i
først Fjerritslev Kommune og dernæst – efter sammenlægningen i 2007 – Jammerbugt Kommune. Han har
siddet i både økonomiudvalg og socialudvalg, så nu ved
vi, hvor datteren har hentet sin inspiration.
– Jeg glæder mig til at fejre ham her. Tillykke, far,
skrev Ane Halsboe-Jørgensen på Facebook før receptionen i det nordjyske.

EN STABIL SOCIALDEMOKRAT

FOTO: JAN SZWED

Dette forår blev der skrevet et lille stykke socialdemokratisk partihistorie i det østjyske. Det skete, da Børge
Sundahl trak sig som såvel formand for partiforeningen
i Langå som konstitueret kredsformand for Randers
Sydkreds.
Det gjorde han, fordi han mener, at der nu er behov for
yngre kræfter. Men han har dog ikke sagt farvel til det
organisatoriske arbejde, idet han nu er næstformand i
Randers Sydkreds.
Vi skylder at sige, at Børge Sundahl er 84 år og har
beklædt tillidsposter i partiet i mere end 50 år. Han har
blandt andet været medlem af både byråd, fredningsnævn og fællesledelse og er – som kredsens folketingskandidat Iben Sønderup kærligt beskrev ham i forbindelse med vagtskiftet – »en stabil socialdemokrat«.
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VALG TIL EUROPAPARLAMENTET

1
JEPPE KOFOD, spidskandidat og
nuværende medlem af Europa-Parlamentet:

-

Jeg sparkede for alvor gang i min valgkamp midt
i februar – ved siden af at der var fuldt program i
Bruxelles. Da der var præcis 100 dage til valget, var
jeg på gaden med blandt andre Jakob Thiemann,
der også er stillet op i København. Dagene i Danmark har budt på en række forskellige aktiviteter
fra de helt klassiske gadeuddelinger og paneldebatter til besøg rundtomkring i landet. Vi har været på
gymnasier, universiteter og højskoler og talt med
engagerede unge. Vi har besøgt bæredygtige landbrugsprojekter og virksomheder, der arbejder for en
grøn omstilling. Og så har vi talt med folk på gaden,
der møder os med god stemning og god debat. Det
kaos, Brexit har affødt, har vækket en interesse for
Europa, som vi ikke har set i mange år – og det har
virkelig været en fornøjelse at føre valgkamp.

26. MAJ
Fair skattebetaling for alle. Nej til
skattely. Ordentlige arbejdsvilkår
i Europa. Respekt for den danske
model. Nej til social dumping. Ja, ja
og atter ja til bedre klima og miljø.
Og så skal de multinationale selskaber også bidrage til at finansiere
det danske velfærdssamfund. Det
er i meget korte træk den melodi,
Socialdemokratiets ni kandidater til
Europa-Parlamentet er gået til valg
på. Med Solidaritetspagten under
armen har de optrådt på gader og
stræder, besøgt skoler og arbejdspladser og deltaget i debatter med
både venner og fjender. Her giver vi
et lille tilbageblik på valgkampen –
og giver dem en sidste thumbs up
før valget 26. maj.

TIL KAMP FOR
SOLIDARITETSPAGTEN
CHRISTEL SCHALDEMOSE,
nuværende medlem af Europa-Parlamentet:

-

2

Indtil påske kørte jeg valgkamp sideløbende med
det daglige arbejde i Europa-Parlamentet. Det er
hårdt at være i Bruxelles eller Strasbourg fire dage
om ugen og ude i landet de sidste tre. Men det er
også sjovt. Siden påske har det kun handlet om valget. Fra Fanø til Fyn til Frederiksberg. Fra valglotto til
virksomhedsbesøg til valgdebatter. Jeg har ikke tal
på, hvor mange søde mennesker der har hjulpet mig
i min valgkamp. Dem, der hænger plakater op, dem,
der deler materiale ud, dem, der kører mig rundt,
dem, der tilbyder mig husly. Ja, alle dem, der får min
valgkamp til at glide. Jeg er så taknemmelig for alle
de mennesker, der har hjulpet mig uden at få meget
mere end en kop kaffe for det. Det gør mig glad under hver valgkamp at opleve.
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3

4

-

-

NIELS FUGLSANG:

MARIANNE VIND:

En stor del af vores kampagne
er cykelkampagnen »Fuglsang
i den grønne førertrøje«. Her
cykler vi rundt i landet og møder mennesker med budskaber om, hvordan vi får gang i
den grønne politik i EU. Jeg har
deltaget i et hav af debatter
på gymnasier, hos fagbevægelsen, på højskoler og meget
andet. Det passer ikke, at folk
ikke gider tale om EU-politik.
Tværtimod går mange op i,
hvordan vi for eksempel kan
få gjort op med skattely, hvor
multinationale selskaber gemmer deres formuer, og hvordan vi gør mere for at støtte
vedvarende energi frem for kul
og olie.

-

METTE POULSEN:

Min kampagne er bygget på
et hold af »Marianne-ambassadører« – fra partiorganisationen og mit store netværk.
Over 200 mennesker er direkte involveret og meget aktive.
Vi arbejder også traditionelt
sammen med partiforeninger og fagforeninger på for
eksempel messer, kræmmermarkeder og på gaden – og
har også besøgt erhvervsskoler og virksomheder. De fleste
vælgere vil gerne tale om EU
og ser positivt på det europæiske samarbejde, selvom mange ting skal forbedres. Klima,
social dumping og storkapitalens rovdrift er det, der fylder
hos de sjællandske vælgere.

7

Jeg har forsøgt at nå forbi alle partiets
kredse i Nordsjælland for at signalere, at
jeg er Nordsjællands socialdemokratiske
EP-kandidat. Men jeg har også været til
debat på Hvidovre Gymnasium, på gadekampagne med Bergur Løkke Rasmussen,
på Nørreport og på Tour de Fredensborgkredsen med deres folketingskandidat, Per
Frost Henriksen. Og så har jeg en stærk
kerne i min kampagnegruppe. Min mand
Jakob er min kampagneleder, og vores søn
Daniel er grafiker og ansvarlig for valgkampen på de sociale medier.

-

5
-

Jeg har været på mange virksomhedsbesøg i det nordjyske. Jeg har været på gaden
for at føre kampagne. Jeg har
besøgt skoler – for eksempel
gymnasiet i Thisted, hvor 400
unge sad klar med stærke meninger om klimaet. Og så har
jeg selvfølgelig deltaget i medlemsmøder, og dem har der
været mange af i Nordjylland.
Uanset hvor jeg har været, har
jeg fornemmet stor nordjysk
opbakning til EP-valget.

8

Stikordene for min kampagne har været på
farten, valgdebatter i hele landet og sociale
medier. Jeg har base på Langeland, men
har arbejdet i Bruxelles i mange år og kender hver en krog af EU-bureaukratiet. Det
vil jeg bruge til at omsætte socialdemokratisk politik til virkelighed – og gøre EU
mere social og åben – og det har jeg fortalt
i de møder og debatter, jeg har deltaget i.
Lige så sur, som jeg kan se ud på billeder,
lige så fedt synes jeg, at det er at diskutere
seriøse og konstruktive europæiske løsninger på tværs af partiskel.

-

JAKOB THIEMANN:

MORTEN KLESSEN:

LASSE HOLM GRØNNING:

6

-

Kampen mod apartheid vækkede min interesse for politik,
og derfor er jeg optaget af retfærdighed og demokrati. Jeg
kæmper målrettet for et europæisk arbejdsmarked med
gode job og fair lønninger, et
klima, der giver os og vores
børn en bæredygtig fremtid,
samt en retfærdig fordeling af
den rigdom, der i dag samles
på alt for få hænder. Alle de
budskaber har jeg forsøgt at
føre frem i min kampagne. Jeg
er gået fra dør til dør, jeg har
været på gaden, jeg har deltaget i møder og debatter, og
så har min lille kampagnebil
også bragt mig forbi min favoritklub, Vanløse IF. Desværre
vandt AB.

ANDERS BAUN SØRENSEN:

9

Min valgkamp har ført mig vidt omkring.
Jeg har været i Sydeuropa for at besøge de
ydre grænser, jeg har besøgt SPD i Berlin,
jeg har besøgt efterskoler, og så har jeg
kastet mig på cyklen og kørt rundt herhjemme for – populært sagt – at besøge
pølsevogne og grillbarer. Jeg oplever, at interessen for valget faktisk er god. Bortset
fra i Italien. Der er den elendig.
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»Klima, ulighed og
arbejdsløshed i Sydeuropa
bekæmpes kun, hvis vi
gør det samtidigt«
Poul Nyrup Rasmussen er medforfatter til ny rapport, som vender
ryggen til sammensuriet af populister og nationalister i Europa.
– Vælgerne skal vide, at der er et alternativ, siger han.
AF MORTEN BRUUN FOTO: THOMAS SJØRUP

H

an nærmer sig med hastige skridt
håndterer klimaproblemer og arbejder for
76 år og kunne sagtens tillade sig
større social retfærdighed.
at synke ned i en lænestol med BarRundtomkring i Europa indgår rappornaby kørende som båndsløjfe. Men det gør
ten nu i socialdemokratiske kampagner
han ikke. Den slags ligger nemlig ikke til
op til valget til Europa-Parlamentet, og Nyen mand som Poul Nyrup Rasmussen, der
rup håber, at partifællerne giver den gas.
slet ikke er færdig med at blande sig.
– Vi skal vise, at der er et alternativ til
Han er stadig protektor
det sammensurium af alle
for Det Sociale Netværk og
mulige populistpartier,
Hvem fanden
arbejdet med de psykisk
nationalister og klassiske
har nogensårbare unge i Headspace,
konservative, som fuldsinde set en bankdisom han selv etablerede i
stændig kan degenerere og
rektør blive stillet for
2009.
polarisere Parlamentet, hvis
Og han er stadig aktiv
de får flertal, siger han.
retten for sit ansvar
i politik og har senest – samHvad er det, vælgerne
for den krise?
men med græske Louka T.
skal have at vide?
Katseli – været hovedforfat– Hvis vi starter med
ter på rapporten »Sustainable Equality«,
klimaet, skal vi fortælle, at det er en
som er skrevet til S&D, den socialdemodagsorden, der bæres af hele Europa og
kratiske gruppe i Europa-Parlamentet.
ikke det enkelte land. Det siger næsten
Og det er på grund af den, vi har sat
sig selv. Men de skal også have at vide,
nestoren stævne. Den rapport er nemlig
at rejsen fra nu og frem til en bæredygtig
»en sammenfatning af, hvad det hele
udvikling i Europa bliver lang og møjsomhandler om«, som den tidligere statsminimelig, og at det ikke bliver de sædvanlige,
ster – og manden, der støvsugede landet
der kommer til at betale prisen. Det sidste
for personlige stemmer ved EP-valget i
er meget vigtigt.
2004 – selv beskriver de 102 konkrete
Hvorfor?
forslag til, hvordan vi bekæmper ulighed,
– Fordi kampen for et bedre klima

blandt andet indebærer, at hundredtusindvis af europæiske arbejdere mister
deres job i kul- og olieindustrien, og de
skal vide, at der er tænkt på nye job til
dem. Klimakampen må ikke betyde, at de
bagerste bliver glemt.
Og det er dem, du henviser til, når du
bruger udtrykket »de sædvanlige«?
– Ja. Tænk bare på finanskrisen. Dengang var det jo store dele af lønmodtagergruppen i Danmark og rundtomkring, som
betalte prisen. Hvem fanden har nogensinde set en bankdirektør blive stillet for
retten for sit ansvar for den krise? Eller
en leder af kapitalfonden? Det er jo ikke
ligefrem dét, der fremmer den sociale
forståelse, siger Nyrup og fortsætter:
– Så man kan sige, at dette europavalg
også handler om, at alle nu må stå til
ansvar og bidrage på den måde, de kan. Vi
har alle – finansverdenen, kul- og olieindustrien, alle de borgerlige – et ansvar for
at passe godt på klimaet.
Men man kan ikke isolere den debat til
alene at handle om klima?
– Nej, nej. Du kan kun håndtere klimaet, uligheden, de sociale problemer
og arbejdsløsheden i Sydeuropa, hvis du
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– Herregud. Jeg kan
godt sige dig, at itgiganterne, de multinationale selskaber og
kapitalfondene hygger
sig over populisternes
EU-skepsis. Den betyder
jo, at vi overlader det
hele til alle de storrige,
som lever fedt på, at vi
mangler retning. Det
skal ændres, siger Poul
Nyrup Rasmussen.

gør det samtidigt. Det er en fælles og
– Det er i høj grad det, valget handler
en samtidig opgave. Derfor synes jeg, at
om. Derfor er det så flot, at Mette og
man sikrer velfærden ved at stemme til
Jeppe og vores parti har sat SolidaritetsEU. Når folk siger: »Aij, blander de sig nu
pagten på dagsordenen. Og jeg kan kun
igen«, handler det jo ikke om at genere
skrive under på de krav, som der er lagt op
almindelige mennesker, men om at sikre
til. Men igen, det er meget vigtigt at fornogle indtægter til fællesskabet, siger
stå, at hvis det her skal blive til noget, så
Nyrup og peger på Danske
skal vi altså have et flertal
Bank og hvidvaskskandalen
til det i Europa-Parlamentet,
Vi er simpelt
som et af de mest aktuelle
og så skal vi gøre EU til et
hen nødt til
og oplagte eksempler på,
demokratisk, politisk disat regulere finanshvorfor EU skal blande sig.
kussionssted.
markederne for at
– Det var et chok for
Det kræver vel, at man
mange danskere at se,
overbeviser vælgerne om,
bekæmpe den gråhvem der havde hovedanat det er dét, man vil og kan
dighed, alt det her er
svaret for den sag. Men så
bruge EU til. Men eksemudtryk for
er det, at vi måske begynpelvis de arbejdsløse i Sydder at indse, at vi ikke får
europa er jo blevet skuffet
styr på hvidvask og skatteparadis og den
gang på gang?
slags, uden at det sker i samarbejde med
– Ja. Det er også derfor, at så længe
Europa. Vi er simpelt hen nødt til at reguvi ikke kan få det flertal, vi har brug for,
lere finansmarkederne for at bekæmpe
lige så længe vil populisterne og natioden grådighed, alt det her er udtryk for.
nalisterne have grobund for at bilde de
Eller »den syge kapitalist« for nu at tage
skuffede arbejdere i Sydeuropa ind, at
det udtryk, som Mette Frederiksen med
man bare kan melde sig ud af EU og bygge
rette har brugt, siger Nyrup og understreet grænseværn.
ger, at vi kun har det europæiske fællesHvad har Brexit-debatten betydet for
skab til at fastsætte de regler.
debatten om EU?

– Jo flere gange ordstyreren råber »order, order«, jo mere bliver man klar over,
at det her går altså ikke. Brexit-forløbet
understreger, at selv Storbritannien ikke
kan klare sig uden Europa. Men vi skal huske, at Brexit også er historien om, at den
konservative overklasse aldrig har kunnet
glemme tiden som stormagt med kolonier
og nu gennem Brexit kæmper for at holde
fast i magten. Et nationalt kompromis
indebærer, at de mister magt, og det vil
de ikke, og det er dét, der er tragedien for
Storbritannien.
Herhjemme har opbakningen til EU aldrig været større end i dag. Kan det blandt
andet skyldes Brexit?
– Ja, jeg tror, Brexit-debatten har revet
illusionstæppet væk under mange danskere, som har troet, at vi kunne undvære eller trappe ned i vores europæiske
medlemskab. Det står vist krystalklart for
dem nu, at det kan vi ikke. På den måde
har dramaet altså fremkaldt en større
forståelse for fællesskabet, og hvad vores
land egentlig har brug for.
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VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET

SAMMEN TAGER
VI KAMPEN I EU

ZA

U

PIX

KAMPEN FORTSÆTTER
Den gode nyhed er, at vi i den forgange
mandatperiode i Europa-Parlamentet
har sikret en lang række vigtige sejre i
kampen mod international skattefusk og
hvidvask.
Derfor er jeg også stolt over, at jeg i de
sidste tre år har haft ansvaret for at stå i
spidsen for udvalgets arbejde – eksempelvis som Europa-Parlamentets forhandler
på en ny aftale om automatisk udveksling
af bankoplysninger mellem Schweiz og
EU-landene. Den aftale har reelt afskaffet bankhemmeligheden for EU-borgere i
Schweiz.

Jeppe Kofod er også vicepræsident for
Parlamentets socialdemokratiske gruppe,
S&D, og ordfører for Parlamentets særlige
skattesnydsudvalg.

FOTO: RIT

KOSTER MILLIARDER
Det var desværre dét, vi så i Danske Bankskandalen, hvor det danske og det estiske
finanstilsyn har brugt måneder på at
skændes om, hvem der havde tilsynspligten med banken.
Det må og skal stoppes. For det koster
vores statskasser milliarder hvert eneste
år.
Og så er der den såkaldte udbytteskandale, der havde karakter af et direkte
tyveri, som alene kostede den danske
statskasse 12,7 milliarder kroner.
Dét tal kommer oven i de ca. 3-5 milliarder, som Skatteministeriet tidligere har
vurderet, at international skatteunddragelse koster os i tabte skatteindtægter.
For de penge kunne vi bygge et splinternyt
supersygehus om året.

CENTIBILLIONAIRE BEZOS
Verdens otte rigeste mænd ejer nu det
samme som den fattigste halvdel af verdens befolkning tilsammen.
Og én af dem, Jeff Bezos, grundlæggeren af Amazon, blev sidste år verdenshistoriens første såkaldte centibillionaire.
Det vil sige, at han havde en personlig
formue på over 100 milliarder dollars.
Samtidig betaler hans virksomhed
nærmest ingenting i skat. Fra 2009 til
2018 var Amazons effektive skattesats
på latterlige 3 procent. I samme periode
havde firmaet overskud på over 176 milliarder kroner.
Det forholder sig på samme måde med
Google og Facebook, og derfor er der brug
for en særskat på digitale giganter – og
en fælles bund under selskabsskatten i
Europa. Ellers fortsætter det dybt skadelige skatteræs mod bunden, som Europas
lande har været fanget i de sidste mange
år.
Alene fra 1997 til 2017 er den gennemsnitlige selskabsskat i de 28 nuværende
EU-lande faldet fra over 35 procent til
under 22 procent.

Og jeg var parlamentets forhandler på
et nyt system for international momsafregning i EU, der ifølge beregninger fra
EU-Kommissionen vil sikre EU-landenes
statskasser over 300 mia. kr. mere om
året i momsindtægter.
Dét arbejde vil jeg fortsætte, også efter
europaparlamentsvalget. Sammen tager
vi kampen i EU.

AN

V

i har et systemisk problem med
international hvidvask og skattefusk i Europa. Det er den barske,
men ærlige konklusion på de godt fire års
arbejde i Det Særlige Skattesnydsudvalg
i Europa-Parlamentet, som jeg præsenterede i min slutbetænkning på Parlamentets vegne.
Udfordringen er, at vi i EU har ét indre
marked med fuldstændig fri bevægelighed
for kapital, virksomheder og tjenesteydelser og finansielle transaktioner, men 28
forskellige nationale tilgange til at opdage,
stoppe, efterforske og straffe alvorlig international økonomisk kriminalitet.
Alt for ofte spiller de her nationale
systemer simpelthen ikke sammen. Det
skaber smuthuller, blinde vinkler og i de
helt grelle tilfælde et såkaldt jurisdiktionsvakuum, hvor alle kan se, at der er
sket noget ulovligt, men ingen kan blive
enige om, hvilke myndigheder der har
jurisdiktionen.

Men de penge mangler altså i statskassen. Blandt andet fordi nogle af verdens
rigeste virksomheder og privatpersoner
simpelthen ikke betaler deres fair skat.

SC

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

Vi har brug for et
effektivt europæisk samarbejde til at
tøjle tech- og internetgiganterne, så vi
sammen kan sikre,
at også de kommer
til at betale deres
fair skat i Europa og
i Danmark.
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VI ER DEM,
DER LEVERER
AF CHRISTEL SCHALDEMOSE,
MEDLEM AF EUROPAPARLAMENTET (S)

S

er man bort fra Dansk Folkeparti,
så er der ikke ét parti, der ikke
nævner klima- og miljødagsordenen frem mod valgene til Europa-Parlamentet og til Folketinget. Men modsat
mange andre leverer vi danske socialdemokrater altså på de dagsordener, når vi
kigger mod EU.
I den seneste mandatperiode har jeg
personligt arbejdet meget konkret med
renere luft oven på skandalen om dieselgate. Jeg havde som de europæiske socialdemokraters ordfører hårde forhandlinger
med borgerlige europæiske partier om at
stramme reglerne for godkendelse og test
af nye biler. Jeg vil vove at påstå, at havde
jeg ikke kæmpet kampen under de forhandlinger, så var lovgivningen ikke blevet
lige så god for miljøet og for folkesundheden, som den blev.
I marts havde vi en ny afstemning i
Europa-Parlamentet, hvor vi slog fast over
for Europa-Kommissionen, at det ikke er
godt nok, at flere millioner af de biler, som
Volkswagen snød med, stadig kører rundt
på europæiske veje og forurener over
grænseværdierne.
FOR RINGE, V OG R
En anden ting vi stemte om i samme
afstemning, var et opråb til Europa-Kommissionen om udfasning af benzin- og

dieselbiler. Lige nu er der ingen udløbsdato i EU. Men i Danmark taler mange
partier om udfasning. Vi arbejder selv på
det frem mod 2030, og vi stiller ændringsforslag og stemmer for højere fælles
ambitioner som ingen andre.
For at kunne det skal vi have
EU på banen. Netop derfor
er førnævnte afstemning
interessant, da både
Venstre og De Radikale stemte imod en
udfasning af benzin- og dieselbiler
frem mod 2035,
på trods af at de
udadtil siger, at de
vil udfase de typer af
biler frem mod 2030.
Det er muligt, at
forklaringen er, at det
er om for lang tid. Men helt
ærligt! Lige nu kan det lige så godt
ske i 2040 eller 2050 i EU. Der er ingen
udløbsdato. Så lad os da få sat et årstal,
som vi så kan arbejde på at gøre mere
ambitiøst. Men det er der tilsyneladende
ingen vilje til hos Venstre og De Radikale.
Senest har det ovenikøbet vist sig, at
CO2-udledningen i Danmark i 2018 er
steget med 1,3 procent i forhold til året
før. Og forbruget af kul er steget med
1,9 procent. Det er ikke bare sort. Det er
kulsort.
Og det er så det bidrag, »Danmarks
grønneste regering nogensinde«, som den
ynder at kalde sig, har ydet. Det er ikke
imponerende.

FOR RINGE, SF
En anden sag fra denne valgperiode
springer i øjnene, fordi SF i hvert fald ikke
leverede – i modsætning til os.
Sagen er fra 2017, hvor vi i Miljøudvalget skulle stemme om at sænke grænsen
for brug af det hormonforstyrrende stof bisphenol A
(BPA). BPA bruges blandt
andet i lakken på
indersiden af dåser
til opbevaring af
mad, men stoffet
har det med at
»vandre« over i
maden og dermed
gøre det farligt at
spise.
Jeg ser helst, at
vi helt forbyder BPA.
Men da vi stemte om
det i Miljøudvalget, var det
ikke en mulighed. Det, vi stemte
om, var at sænke grænsen eller lade den
blive. Selvfølgelig stemte jeg for at sænke
grænsen. Men ikke SF. For SF var det alt
eller intet, og siden er jeg blevet beskyldt
for at stemme for brugen af BPA.
Hvis der er en mulighed for at få mindre
BPA, men ikke en mulighed for intet
BPA, så stemmer jeg naturligvis for, at vi
får mindre. Og så fortsætter jeg i øvrigt
kampen efterfølgende. Det har jeg og
mine socialdemokratiske kollegaer vist de
seneste fem år i Europa-Parlamentet. Vi
er dem, der leverer.

Forbruget af kul
er steget med 1,9
procent. Det er ikke
bare sort. Det er
kulsort
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Siden parlamentsvalget
i 2014 har kampen for
ordnede forhold i Ryanair
fyldt meget og været en
del af Ole Christensens
dagsorden for europæiske lønmodtagere. Nu
stopper han – men kampen fortsætter.

AF OLE CHRISTENSEN,
MEDLEM AF EUROPAPARLAMENTET (S)

15

år er gået, siden jeg trådte
ind ad svingdøren her i
Bruxelles for at blive en del
af den socialdemokratiske femmandsdelegation med Dan Jørgensen, Britta
Thomsen, Henrik Dam Kristensen og
selvfølgelig Poul Nyrup Rasmussen.
I Europa-Parlamentet foregår det
politiske arbejde i de politiske grupper,
og dengang som nu er Socialdemokratiet
at finde i S&D, der lige for tiden består af
187 socialister og socialdemokrater fra
alle 28 medlemslande. Vi har dermed flere
medlemmer end det samlede danske
folketing og er den næststørste gruppe i
Europa-Parlamentet.
I S&D-gruppen er vi langtfra enige om
alting, og vi kommer fra vidt forskellige
kulturer. På beskæftigelsesområdet har
vi danskere for eksempel vores særlige og
dyrebare arbejdsmarkedsmodel, som jeg
hver eneste dag kæmper for at forsvare,
om det så handler om fastsættelse af løn,
barsel eller dagpenge.
Det er langtfra altid let, for vores danske model er særegen i forhold til resten
af Europa, og det er derfor ofte en udfordring at få mine gruppefæller fra andre

lande til at forstå, hvorfor der hele tiden
skal tages særligt hensyn til det danske
system, når der lovgives.
FLERE SEJRE AT TRÆKKE FREM
Siden valget til Europa-Parlamentet i 2014
har Eur opa-Kommissionen fået et meget
større fokus på social- og beskæftigelsespolitik end tidligere, og Kommissionen er
kommet med det ene lovforslag efter det
andet.
Ser vi bort fra sagerne om dagpenge og
EU-bestemt øremærket barsel, har langt
den meste EU-lovgivning på beskæftigelsesområdet den seneste tid været en
nydelig fjer i den socialdemokratiske hat.
Vi får et nyt udstationeringsdirektiv,
hvor vi for første gang skriver princippet
om lige løn for samme arbejde på samme
sted ind i EU-lovgivningen. Vi får et nyt
europæisk arbejdsagentur, der styrker

den grænseoverskridende kamp mod social dumping gennem bedre håndhævelse
og koordinering af EU-reglerne. Endelig
har vi fået vedtaget en vejpakke, der også
bliver et potent våben i kampen mod
social dumping og unfair konkurrence i
transportbranchen.
Og det er bare et udpluk af den sociale
lovgivning, vi har behandlet inden for de
seneste år. Det synes jeg, vi som socialdemokrater kan være yderst tilfredse med,
og det er også nogle af de sejre, jeg håber
vil blive bragt frem i valgkampen.
Der er som bekendt valgt til EuropaParlamentet den 26. maj, og jeg genopstiller ikke. Men jeg er fuldstændig
tryg ved at overlade kampen mod social
dumping og forsvaret af den danske
model i både S&D-gruppen og det samlede Parlament til Jeppe, Christel og min
efterfølger(e).

Jeg er fuldstændig tryg ved at overlade
kampen mod social dumping og forsvaret
af den danske model i både S&D-gruppen og
det samlede Parlament til Jeppe, Christel og min
efterfølger(e)
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Her afslutter vi præsentationen af de fem øverste kandidater på Socialdemokratiets liste til valget til Europa-Parlamentet. Efter at have mødt Jeppe Kofod, Christel
Schaldemose, Morten Klessen og Marianne Vind slutter vi af med den 33-årige Niels
Fuglsang, der er nummer tre på listen og spidskandidat i Region Midtjylland.

LISTE A
På kongressen blev pladserne
på den socialdemokratiske liste
fordelt. Den ser således ud:

HVEM
HVORFOR
HVAD
HVEM ER DU?
Jeg hedder Niels Fuglsang, jeg er 33 år,
og jeg bor i Aarhus. Til daglig forsker og
underviser jeg ved universitetet i økonomisk politik – og særligt Finansministeriets omdiskuterede regnemodeller. På mit
arbejde møder jeg mange unge mennesker, som er oprigtigt bekymrede for
vores samfunds udvikling med stigende
ulighed og klimaforandringer. Der er
behov for, at vi sætter en ny kurs.
Jeg har gået i folkeskole og gymnasium
i både Næstved og Thy, og jeg har siden
rejst i mange lande. I London arbejdede
jeg som tjener, og i USA var jeg frivillig i
Obamas valgkampagne.
Jeg er med i en sejlklub med nogle af
mine venner. Vi har blandt andet sejlet

Fyn og Sjælland rundt, men også i Finland
og Tyskland. Jeg elsker også at læse romaner, og det gør jeg også tit sammen med
mine venner. Så diskuterer vi bøger og
livet og døden, og vi får gerne en whisky
undervejs.
I forbindelse med valgkampen cykler
jeg rundt for at møde vælgerne. Vi kalder
turen »Fuglsang i den grønne førertrøje«,
og det handler om kampen for vedvarende energi og kampen mod plasticforurening. Nogle har spurgt, om jeg er i familie
med cykelrytteren Jakob Fuglsang. Det
er jeg ikke, men jeg er stor fan af Tour de
France. Og jeg cykler altså også. Godt nok
ikke helt lige så hurtigt som Jakob … Men
jeg har det sjovt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jeppe Kofod – spidskandidat
Christel Schaldemose
Niels Fuglsang
Marianne Vind
Morten Klessen
Jakob Thiemann
Mette Poulsen
Lasse Holm Grønning
Anders Baun Sørensen

Læs mere om de ni på
www.socialdemokratiet.dk

HVORFOR STILLER DU OP?
Min interesse for EU blev for alvor tændt,
da jeg arbejdede i Europa-Parlamentet
for Dan Jørgensen. Her kunne jeg se,
hvordan vi med politik kan ændre ting,
som forbedrer menneskers liv. Vi skal
passe på vores velfærdssamfund, som er
under pres. Både fordi uligheden stiger
og på grund af dystre klimaudsigter. De
problemer skyldes en globalisering, der
er løbet løbsk.
HVAD VIL DU GERNE FORANDRE?
Det er afgørende at få en ny politik i
EU, der tæmmer globaliseringen. Det
er på tide, vi sætter hårdt mod hårdt i
forhold til skattely og de mennesker, der
underbetaler udenlandsk arbejdskraft.
Og så skal vi øge tempoet for den grønne
omstilling, så vi kan leve op til Paris-aftalen og forhindre katastrofale klimaforandringer.

SOCIALDEMOKRATEN MAJ 2019 33

Socialdemokraten 02 2019 (E000635-0001)_NY.indd 33

03/05/2019 14.12

NAVNE & NOTER

RUNDE FØDSELSDAGE

125 ÅR PÅ TO HJUL
Et barn af arbejderbevægelsen og
Socialdemokratiet, Arbejdernes Bicykle
Club – i daglig tale ABC – fyldte den 14.
april 125 år. To af datidens centrale socialdemokrater – A.C. Meyer og Frederik

Borgbjerg – var med til at stifte klubben,
og de blev æret med kransenedlæggelse
i forbindelse med jubilæet. Ved besøget
på Vestre Kirkegård hædrede ABC også
Anker Jørgensen og hans hustru Ingrid.

	1. juni
Tidligere minister Ole Stavad
fylder 70 år.
	2. juni
Mf Annette Lind fylder 50 år.
	27. juli
HB-medlem Per Gravgaard
Hansen fylder 60 år.
	22. august
Tidligere minister
Pia Gjellerup fylder 60 år.
	31. august
Borgmester i Køge Marie
Stærke fylder 40 år.

Vi skal have en løsning for de nedslidte!
31-årige Chris Jakobsen har arbejdet på slagteri, siden
han var 19 år. Han har mærket det hårde fysiske arbejde på
egen krop og haft smerter i både skulder og lænd. Med den
hævede pensionsalder skal Chris og mange andre være på
arbejdsmarkedet i over 50 år. Politikerne skal lave ordninger,
der tager hånd om nedslidte lønmodtagere, der har knoklet
hele deres liv for Danmark.
En værdig alderdom skal ikke være forbeholdt de få.
Husk det, når du sætter dit kryds

Jeg vil gerne være en
ordentlig far og morfar
og have et seniorliv,
hvor jeg ikke skal æde
piller hver dag på
grund af smerter.
31-ÅRIGE CHRIS JAKOBSEN

#OsDerKnoklerForDanmark

#OsDerKnoklerForDanmark
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DSU’ER VALGT
TIL EUROPÆISK TOPPOST
DSU’s tidligere næstformand
og forbundssekretær Maj
Jensen Christensen blev i marts
valgt til posten som generalsekretær i Young European
Socialists. Organisationen er

DSU’s europæiske paraply- og
ungdomsorganisation til PESog S&D-gruppen i Europa-Parlamentet. Den har 60 medlemsorganisationer i 42 lande. Maj
er valgt for en toårig periode.

NYT ÆRESMEDLEM
Socialdemokratiet i Jammerbugt har udnævnt
Inge Skjoldager Henriksen til æresmedlem som
belønning for en usædvanlig særlig indsats for
partiet, siden hun meldte
sig ind i 1983. Hun har
blandt meget andet

været aktiv i ligestillingsarbejdet, været tilknyttet
partikontoret og arbejdet
som kredsformand. Og
så er hun, som kredsformand Mary-Ann
Sørensen fremhævede
i sin hyldesttale, også
vinterbader.

QUIZMINISTER

100 ÅR I TÆT NORDISK SAMARBEJDE
15. april var 100 år siden, at Foreningen NORDEN i Danmark blev stiftet.
Stifternes ide var, at tættere nordisk samarbejde kunne sikre freden
efter verdenskrigen. Det blev fejret i hele landet med forskellige arrangementer. Socialdemokratiets næstformand, Mogens Jensen, er formand
for foreningen – her er han sammen med skuespiller Bodil Jørgensen og
foredragsholder Emilie van Hauen, der var med til at markere jubilæet.

Brætspil findes i alle afskygninger og er en populær fornøjelse i
mange hjem. Nu har Altinget udviklet et helt nyt spil, som hedder
Quizminister. Det er et brætspil,
der kombinerer politisk paratviden og strategi. Undervejs kan du
kalde dine modspillere i samråd,
indgå uhellige alliancer eller kaste spindoktorbrikken og stjæle
de andres dagsorden. Vinderne
udnævnes som quizminister.
Spillet koster 449 kroner.
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V E L KO M M E N T I L
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Man kan ikke påstå, at Julie Elgaard Brink
har sine socialdemokratiske tilbøjeligheder fra fremmede. Tværtimod. Hun har,
siden hun var helt lille, deltaget i utallige kredsmøder og andre aktiviteter i
Socialdemokratiet, hvor hendes mor i en
årrække var formand for partiforeningen
Møllevang i Aarhus.
I tilgift sad hendes stedfar, Carsten Linding Jakobsen, i byrådet i adskillige år – og
han er stadig aktiv som bestyrelsesmedlem i Centralafdelingen i Aarhus.
– Ja, du kan godt sige, at jeg har fået
partiet ind med modermælken, siger Julie
Elgaard Brink og fortsætter:
– Da jeg gik i skole, var der en af mine
lærere, der kontaktede min mor for at
tale om mig, efter at det havde været
min tur til at vælge en børnesang henne i

skolen. Jeg valgte »Når jeg ser et rødt flag
smælde«, og det reagerede læreren på.
Men jeg troede, det var en børnesang. Det
var jo blandt andet den, der blev sunget,
når jeg skulle i seng.
Du er 29 år. Hvorfor er det først nu, du
melder dig ind?
– Jeg kunne sikkert godt have gjort det
før, men det blev bare ikke til noget, før
min stedfar, Carsten, ringede. Han var i
starten kampagneleder for Niels Fuglsang,
der er kandidat til EP-valget og stiller op
her i Region Midtjylland, og min stedfar
sagde, at der var brug for ekstra kræfter.
– Jeg kendte ikke Niels, men læste
om ham og faldt pladask for de grønne
budskaber, han kæmper for. I min verden
er det simpelt hen ekstremt vigtigt, at vi
passer på miljøet.

Så du har meldt dig ind – og er blevet aktiv allerede fra første dag?
– Ja, jeg sidder i den centrale styregruppe og er blandt andet webansvarlig. Men
jeg deltager også i mange af aktiviteterne
– for eksempel cykelturene, hvor Niels
iført grøn førertrøje cykler rundt i Midtjylland med sine budskaber.
Til daglig arbejder Julie Elgaard Brink
som konsulent ved Jobcenter Aarhus, hvor
hun blandt andet hjælper arbejdsløse
akademikere. Og i en universitetsby som
Aarhus kan der være nok at se til med
de nyuddannede dimittender, der bliver
færdige med deres uddannelse og skal til
at lede efter job.
– Lige nu er der nok at se til med både
arbejde og kampagne, men det er sjovt at
være med, siger Julie Elgaard Brink.

FØLG OS PÅ:

@Spolitik
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