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I anledning af Socialdemokratiets 150-års jubilæum
fortæller ”Nielsens Danmarkshistorie” arbejderbevægelsens
historie set gennem børneøjne. Socialdemokraten har mødt
forfatteren bag bogen, Mette Finderup.

LEDER

KÆRE SOCIALDEMOKRATER
AF METTE FREDERIKSEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET

F

ørst og fremmest en stor tak til alle jer, der har knoklet
frem mod valget til landets kommuner og regioner. Når vi
igen er danskernes foretrukne parti, så skyldes det ikke
mindst den store indsats, mange af jer har ydet. Tak for det.
Vi vidste allerede inden valget, at det ville blive svært at gentage succesen fra 2017, hvor vi fik et ekstraordinært godt valg.
Nogle steder er vi gået frem. Andre steder er vi gået tilbage. En
særlig tilbagegang har vi blandt andet oplevet i byer, hvor stærke
borgmestre undervejs har takket af.
Det er lykkedes os at sikre borgmesterposterne i København,
Aarhus, Aalborg og Odense. Det er godt, men i de fire byer har vi
samtidig oplevet en mærkbar tilbagegang, som vi er meget opmærksomme på. De store byer er vigtige for os i Socialdemokratiet. Sådan har det altid været. Og vi skal og vil lægge os i selen
for at gøre det bedre næste gang.
Mere end hver fjerde dansker, som har stemt, har sat sit kryds
ved os. Det er et stort ansvar, og det forpligter.
Lige nu har vi et godt afsæt for de kommende års socialdemokratiske kamp for et mere sammenhængende Danmark. Vi har
allerede taget flere skridt i år på uddannelser, sundhed, billigere
boliger, natur og miljø. Det gælder både i de største byer og i
landdistrikterne. Samtidig står det klart, at vi skal gøre endnu
mere for at bevise, at der ikke er det modsætningsforhold mellem provinsen og de større byer, som det desværre ofte italesættes som.
Vi tror ikke på, at københavnerne er modstandere af, at der
oprettes en ny nærpolitistation i Struer. Eller at indbyggerne i
Kerteminde er trætte af, at de største byer skal være grønnere,
tryggere og med flere boliger, der er til at betale.
Det afgørende er, at vi leverer de nødvendige svar på de reelle
udfordringer – uanset hvor i landet man bor.
Corona har desværre også sat sit præg på 2021. Lige nu følger
regeringen og myndighederne udviklingen tæt og med stor alvor.
Smitten vil blive ved med at være i samfundet – ligesom influenza og andre sygdomme vil betyde en større belastning af vores
sundhedsvæsen. Vi kan derfor ikke tillade os at lade smitten løbe
løbsk.
Heldigvis har 2021 været året, hvor rigtig mange danskere
har ladet sig vaccinere. Vi kan se, at vaccinerne virker: Der er en

høj grad af immunitet i befolkningen. Det er helt afgørende for,
hvordan vi kommer igennem den næste tid. Vi skal have endnu
flere til at blive vaccineret og til at tage imod 3. stik. Vaccinen er
vores vigtigste våben i kampen for at holde samfundet så åbent
som muligt.
Der er også sket meget andet i år. Det gælder særligt for klimaet, vores natur og miljø. Jeg er glad for, at det er lykkedes os at
indgå en bred landbrugsaftale. Det betyder, at vi nu har fremlagt
forslag og truffet beslutninger, som bringer os halvdelen af vejen
mod målet om 70 % reduktion i 2030. Men vi er ikke i mål. Og vi
skal gøre endnu mere. Derfor fortsætter arbejdet ufortrødent i
det nye år.
Heldigvis står Danmark lige nu et godt sted. Økonomien er
sund, beskæftigelsen er høj, og gælden er lav. Og vi har som socialdemokrater en grundlæggende tro på, at Danmark kan mere.
At vi kan få flere med i det arbejdende fællesskab. At endnu flere
skal have en uddannelse og opkvalificeres. Det arbejde har vi
i år lagt grundstene til. Et langsigtet reformspor, der skal gøre
Danmark rigere, grønnere og dygtigere. Dét arbejde er langtfra
slut. Og vi i regeringen glæder os til
at fortsætte det i det nye år.
Året går nu på hæld. Og
der er én sidste ting, som
jeg gerne vil fremhæve.
I august fik de første
danskere tilkendt Arnepension. Det er jeg utrolig
stolt af. Tak til alle jer,
der undervejs har taget
kampen.
Rigtig glædelig jul og
godt nytår til jer alle.

Mette Frederiksen
Formand for Socialdemokratiet
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SUNDHED OG UDDANNELSE
SKAL TÆTTERE PÅ DANSKERNE

Foto: Claus Bech
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Det skal være nemmere at tage
cyklen. Af hensyn til både klimaet
og folkesundheden. Derfor har
regeringen sammen med partierne
bag sidste års aftale om en grøn
omstilling af transportsektoren fordelt 135 millioner kroner til 27 nye
cykelstier over hele landet. Ud over
de 27 cykelstier er der også uddelt
13 millioner kroner til 12 såkaldte
videns- og innovationsprojekter.
Projekterne skal skabe mere viden
på cykelområdet, blandt andet i
forhold til byudvikling og sikkerhed.
– Interessen fra kommunerne
har været rigtig stor, og det er
nogle virkelig gode projekter, der
nu kan komme i gang. Det kan ikke
siges nok, hvor godt det er for både
klimaet og folkesundheden, når
flere stiger ud af bilen og hopper på
cyklen. Derfor er jeg også rigtig glad
for, at vi er et flertal i Folketinget,
der vil prioritere cyklisterne. Både i denne
forligskreds og i
forbindelse med
den brede aftale
om infrastruktur,
som vi indgik før
sommeren, lyder
det fra transportminister Benny
Engelbrecht.
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PENGE TIL
CYKELSTIER
I HELE LANDET

Foto: Lars Bertelsen

Regeringen vil skabe et Danmark i bedre balance.
Derfor skal der gøres op med mange års centralisering.
Tidligere er blandt andet uddannelser og nye nærpolitistationer blevet rykket tættere på borgerne. Nu er turen kommet til sundhed,
hvor regeringen vil oprette op til 20 nye nærhospitaler over hele landet. Regeringen vil også indføre en ny praksispligt, som skal få flere læger til de dele af
landet, hvor der i dag er lægemangel.
– Det danske sundhedsvæsen er de sidste 20 år blevet specialiseret omkring vores store sygehuse. Nu er der brug for at styrke det nære sundhedsvæsen, så langt flere kan få gavn af sundhedstilbud i deres hverdag, og alle
danskerne kan få en fast læge og regne med hurtig hjælp, når de får brug for
den, siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

METTE FREDERIKSEN MED
KLIMAOPRÅB TIL VERDENS LEDERE
Statsminister Mette Frederiksen
sendte et klart budskab til resten af
verden, da hun i starten af november
deltog på World Leaders Summit i
forbindelse med FN’s klimatopmøde
COP26 i Glasgow.
– Klimaet er vores vigtigste og
største udfordring. Det er nu, vi skal
handle, og nu, vi sammen skal levere.
Det globale ambitionsniveau skal
op. IPCC-rapporten viser tydeligt,
at verden langtfra har gjort nok for
at begrænse klimakrisen, lød det
fra den danske statsminister op til
topmødet.

Hun slog også fast, at Danmark
som et grønt foregangsland har en
forpligtelse til at inspirere resten af
verden og særligt de lande, der udleder mest. Det skal ske ved at vise,
at vækst og lavere CO2-udledninger
kan gå hånd i hånd. Her ses Mette
Frederiksen sammen med USA’s
særlige klimaudsending, John Kerry.
Danmark, USA og en række andre
lande præsenterede på topmødet en
erklæring om klimaneutral skibsfart
inden 2050,

SLUT MED LANGVARIG
HJEMLØSHED

Foto: Claus Bech
Foto: Steen Brogaard


Der
bliver meget mere vild natur! Regeringen har sammen med et flertal
i Folketinget udpeget 385 statsskove til urørt skov. Det er den største
udpegning af urørt skov nogensinde og betyder meget mere plads til nye
levesteder for fugle, insekter, svampe, mosser og planter.
Der er i alt udpeget 30.000 hektar urørt skov. Det svarer til et areal,
der er tre gange så stort som Københavns Kommune og er mere end en
fordobling af det nuværende areal for urørt skov. Udpegning til urørt
skov betyder blandt andet et stop for kommerciel skovdrift, og at der
skal gennemføres naturgenopretning i skovene.
– Vi står i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare
for at uddø. Derfor afsatte vi 888 millioner kroner på finansloven for
2021 til at give naturen et historisk løft. Når vi nu mere end fordobler
arealet af urørt skov i Danmark, indfrier vi et løfte til både danskerne og
dansk natur, siger miljøminister Lea Wermelin.

Grafik: Miljøministeriet

AFTALE FORDOBLER URØRT
SKOV I DANMARK

Regeringen vil afskaffe langvarig hjemløshed og have markant færre hjemløse i
Danmark. Derfor har social- og ældreminister Astrid Krag fremlagt hjemløseudspillet ”Alle skal have et hjem”.
– Hvis et menneske falder
gennem samfundets sociale
sikkerhedsnet og ender på
gaden, så skal vi hjælpe
vedkommende. Og bedre
end i dag. Vi vil afskaffe
langvarig hjemløshed i Danmark og have markant færre
hjemløse. Med dette udspil
tager vi et stort skridt for at indfri
målsætningen, fortæller hun.
Regeringen vil blandt andet skabe op
til 2.900 billige boliger med en husleje på
3.500 kroner per måned. Desuden skal
refusionen til kommunerne omlægges,
så den flyttes fra ophold på herberger
til ophold i egen bolig. Regeringen vil
også etablere et nationalt partnerskab
på hjemløseområdet på tværs af stat,
regioner, kommuner, fonde, NGO’er og
boligorganisationer.

NYT UDSPIL SKAL SKABE FLERE BILLIGE
BOLIGER
Byerne skal kunne rumme
alle. Sådan lød det fra Mette
Frederiksen i åbningstalen. Derfor
præsenterede indenrigs- og
boligminister Kaare Dybvad Bek
i midten af oktober et udspil, der
skal skaffe 22.000 nye almene boliger i de store danske byer frem
mod 2035. Det skal give flere med
almindelige indkomster mulighed
for at bo i byerne, så byerne ikke
udvikler sig til velhaverkvarterer.
Regeringen vil oprette en ny boligfond med 10 milliarder kroner,
som skal være med til at finansiere de mange nye boliger. Regeringen vil også oprette en pulje, så
almene boligorganisationer kan
købe private udlejningsboliger og

gøre dem til almene boliger, og
regeringen vil undersøge muligheden for at oprette 4.000 nye
studieboliger i København.
– Hvis vi vil skabe
balance i hele Danmark, er vi nødt til
også at skabe balance i vores store
byer. Den balance
tipper, når det er
svært for almindelige
mennesker at finde en
bolig, og når nye boligområder er
på vej til at udvikle sig til velhaverkvarterer. Vi vil derfor nu sætte os
i spidsen for at bygge flere almene
boliger, så vi sikrer blandede byer,
siger Kaare Dybvad Bek.

BARSELSVIKARER
TJEKKEDE IND
Da Jesper Petersen i august blev udnævnt
til ny uddannelses- og forskningsminister, blev retsordfører Jeppe Bruus
udnævnt til ny politisk ordfører. Måneden
efter gik Jeppe Bruus så på barsel, og
finansordfører Christian Rabjerg blev ny
vikarierende ordfører frem til december.
Han stod derfor blandt andet på talerstolen i forbindelse med Folketingets åbning
i oktober.
Også beskæftigelsesminister Peter
Hummelgaard har været på barselsorlov
med datteren Dagmar. I hans sted vikarierede udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.
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STOR GENSYNSGLÆDE
VED KONGRES I AALBORG
Programmet stod på både politisk debat, valg af ledelse og
prisoverrækkelser, da Socialdemokratiet i midt i september
holdt kongres. Og ikke mindst fyldte glæden over
igen at kunne samles efter et år med corona.
ORGANISATORISKE
PRISER 2021
ensynsglæden var stor, da ommed den politiske beretning fra parti-

G

kring 1.000 socialdemokrater i
midten af september samledes
til Socialdemokratiets kongres i Aalborg.
Efter halvandet år med aflyste kampagner, onlinemøder og digitale konferencer
på grund af coronaepidemien var det nu
endelig igen blevet muligt at samle så
mange socialdemokrater under samme
tag.
Kongressen er Socialdemokratiets øverste myndighed. Det er her, partiets lov
vedtages, den politiske kurs fastlægges,
og det er her, partiformanden og resten af
ledelsen vælges. Men kongressen er også
der, hvor gamle venner mødes, og nye
venskaber opstår. Og der, hvor partiets
gamle kultur og traditioner vækkes til live
med røde faner og arbejdersange som
”Danmark for folket” og ”Når jeg ser et
rødt flag smælde”.

Foto: Lars Horn

DER SKAL GØRES MERE FOR
DEN GRØNNE OMSTILLING
Kongressen blev traditionen tro indledt

formand Mette Frederiksen. Hun lagde
ud med at lancere kravet om bindende
reduktionsmål for landbruget. Og hun
fremhævede Danmark som et af de lande
i verden, der har gjort mest for klimaet på
kortest tid.
– At vi i 2030 skal udlede 70 pct. mindre,
er vores konstante ledetråd. Derfor har vi
på få år fremlagt forslag og truffet vigtige
beslutninger, som bringer os næsten
halvdelen af vejen. Jeg er glad for, at vi lige
nu har et politisk flertal på Christiansborg,
der evner at træffe de svære beslutninger.
Med rapporten fra FN’s klimapanel IPCC
står det klart, at selv de lande, der er nået
langt, skal gøre mere, end de gør i dag.
Det gælder også for Danmark, lød det
blandt andet.
Mette Frederiksen kom også ind på
regeringens forslag om reformer, der skal
få flere i uddannelse og arbejde. Og hun
talte om forholdet mellem land og by, hvor
regeringen er gået op imod mange års
centralisering og er på vej med udspil, der

Bedste medlemsaktivitet:
Kvindernes internationale kamp
dag, som blev arrangeret af Roskilde Partiforening. I år blev medlemsaktiviteten afholdt som et virtuelt
arrangement, og alligevel deltog
mere end hundrede medlemmer fra
den lokale partiforening.
Flest nye medlemmer:
Brøndby Strand Partiforening, som
er den partiforening, der har partiets største medlemstilgang gennem det seneste år. Foreningen
har gjort en ekstra indsats for at få
nye medlemmer og for at fastholde de eksisterende.
Bedste modtagelse af nye
medlemmer: Jammerbugt Parti
forening, som gør en ekstra stor
indsats for at byde de nye medlemmer velkommen. Blandt andet
tager kommunens borgmesterkandidat personligt rundt til medlemmerne og byder dem velkommen.
Årets underviserindsats:
Trænernetværket i Region Syddan
mark, som har ydet en ekstraordinær indsats i en tid, hvor det har
været svært at afholde fysiske arrangementer. Både hvad angår udvikling og afholdelse af undervisning og hvad angår hvervningen af
nye undervisere til netværket.
Bedste kampagne i coronatiden:
Tour de skrald, arrangeret af DSU,
som i en tid, hvor vi har skullet
være ”sammen hver for sig”, har
formået at skabe sammenhold ved
at samle skrald og iværksætte en
national forårsrengøring af den
danske natur. Blandt andre miljøminister Lea Wermelin deltog.
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SOCIALDEMOKRATIETS
LEDELSE EFTER
KONGRESSEN
Formand: Mette Frederiksen
Partisekretær: Lasse Ryberg
Næstformand: Mogens Jensen
Næstformand: Marie Stærke

Foto: Lars Horn
Foto: Lars Horn

skal løse udfordringer både i landdistrikterne og i hovedstaden.
Efter beretningen var der dialog med
formanden, hvor de delegerede kunne
tage ordet og give deres mening til kende.
Blandt andet kom der mange lokale vinkler på de temaer, Mette Frederiksen tog
op i sin beretning. Herefter responderede
Mette Frederiksen på de enkelte indlæg.
Efterfølgende var der ”dialogforum”.
I de politiske dialogfora inviterede en
række ministre til dialog om forskellige
dele af regeringens reformudspil ”Danmark kan mere” med fokus på uddannelse, velfærd og grøn omstilling. I de organisatoriske dialogfora var der fokus på
kommunalvalget, blandt andet med gode
råd til de kommunale konstitueringsforhandlinger efter valget.
NY PARTISEKRETÆR
Lørdag eftermiddag blev der valgt ny
ledelse for Socialdemokratiet. Mette
Frederiksen blev enstemmigt valgt til fire
nye år i spidsen for Socialdemokratiet,

og som næstformand var der genvalg
til folketingsmedlem Mogens Jensen,
mens Køges borgmester, Marie Stærke,
der har været konstitueret næstformand
siden sidste år, blev valgt som den anden
næstformand.
Lasse Ryberg blev valgt som ny partisekretær. Partisekretæren er en del af Socialdemokratiets ledelse og står til daglig
i spidsen for Socialdemokratiets partikontor. Lasse Ryberg blev få uger før kongressen konstitueret som partisekretær af
Socialdemokratiets hovedbestyrelse, da
Jan Juul Christensen valgte at stoppe som
partisekretær for at blive senior vice president i Københavns Lufthavne.
PARTIETS ILDSJÆLE BLEV HÆDRET
Lørdag aften stod på stor kongresmiddag
og efterfølgende musik og fest. Under

middagen var det tid til at hædre de
ildsjæle rundtom i landet, der har udtænkt
de bedste og mest originale aktiviteter.
De fem vindere af de fem forskellige kategorier blev præsenteret af partisekretær
Lasse Ryberg og vicepartisekretær Matias
Bredde, og vinderne kom derefter på
scenen og fik overrakt priserne.
Efter en lang aften – og for nogle også
en lang nat hos DSU Aalborg, der havde
inviteret til afterparty – mødtes kongressen igen søndag formiddag. Her stod den
på organisatorisk debat om den interne
udvikling i Socialdemokratiet, ligesom der
var debat om Socialdemokratiets love.
Kongressen sluttede søndag eftermiddag, og denne gang går der forhåbentlig
kun ét enkelt år, før hundredvis af socialdemokrater fra hele landet igen kan drage
til kongres i Aalborg.
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HJÆLP
TIL BOLIGER

i både Thisted og København
Det skal være nemmere for danskere med almindelige
indkomster at slå sig ned i både byerne og landdistrikterne.
Derfor er regeringen klar med to nye forslag, som skal sikre
et Danmark i bedre balance.
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22.000 FLERE
ALMENE BOLIGER
• Regeringen vil oprette en ny
boligfond med 10 milliarder
kroner, som skal være med til
at finansiere de mange nye
boliger.
• Regeringen vil også oprette en pulje,
så almene boligorganisationer kan købe
private udlejningsboliger og gøre dem til
almene boliger.
• Regeringen vil undersøge muligheden
for at oprette 4.000 nye studieboliger
i København.
• Kommunernes nuværende mulighed for at
stille krav om, at mindst en fjerdedel af boligmassen i nye boligområder forbeholdes
almene boliger, skal hæves til en tredjedel.

Bech

KØBENHAVN: MANGEL PÅ BOLIGER
I København og andre større danske
byer er udfordringen, at boligpriserne er
stukket af. Dermed er det svært for mennesker med almindelige indkomster at få
råd til at bo i hovedstaden, fortæller Jonas
Bjørn Jensen, som er Socialdemokratiets
ordfører på Københavns Rådhus:
– Vi risikerer, at rigtig mange almindelige mennesker ikke kan bo i byen, hvis
ikke vi bygger nogle flere boliger. Det er
pædagoger, lærere, sygeplejersker, kasseassistenter – mange af de mennesker,
som er afgørende for, at København kan

fungere. Så skal vi selvfølgelig også have
plads til, at de kan bo her.
Også selve den sociale sammenhængskraft i de store byer er på spil, mener han.
– Jo mere blandet en by er, jo mere vel-

Foto: Claus

E

t Danmark i bedre balance er ikke
en kamp mellem hovedstaden og
provinsen. Tværtimod handler det
om at løse de problemer, der er i forskellige dele af landet. Sådan lød det fra
Mette Frederiksen på Socialdemokratiets
kongres i september.
Problemerne ses tydeligt på boligområdet. For i både København og Thisted kan
det være svært at finansiere drømmeboligen. Men årsagerne til problemerne er
forskellige, og det samme er løsningerne.
Socialdemokraten har talt med to kommunalpolitikere i hver sin ende af landet,
som fortæller om boligproblemerne. Og
om de to nye forslag fra regeringen, som
skal sikre et Danmark i bedre balance.

Peter Skriver Nielsen på talerstolen
ved Socialdemokratiets kongres,
hvor han rejste spørgsmålet om
lån til boliger i landdistrikter.

fungerende er den at bo i. Vi socialdemokrater tror jo på, at det har en værdi, at direktørens datter går i skole sammen med
sønnen til en kontanthjælpsmodtager.
Både fordi det nok bliver nemmere for
sønnen at bryde den sociale arv, og fordi
det er meget godt, at datteren ser, at ikke
alle er født med en guldske i munden.
Med de meget høje boligpriser er løsningen derfor flere almene boliger:
– Almene boliger er ejet af fællesskabet,
de er drevet uden profit, og derfor er
de til at betale for almindelige mennesker.
Det er en bekymring, regeringen
deler. Derfor præsenterede indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad
Bek i midten af oktober et udspil,
der skal skaffe 22.000 nye almene
boliger i de store danske byer frem
mod 2035. Både med flere penge og
med flere værktøjer til, at kommunerne kan sikre flere almene boliger.
– Hvis vi vil skabe balance i hele
Danmark, er vi nødt til også at skabe
balance i vores store byer. Den
balance tipper, når det er svært for
almindelige mennesker at finde en
bolig, og når nye boligområder er på
vej til at udvikle sig til velhaverkvarterer. Vi vil derfor nu sætte os i spidsen
for at bygge flere almene boliger, så vi

STATSGARANTEREDE
BOLIGLÅN
• Med regeringens forslag bliver det
muligt at få en statsgaranti på den del
af boliglånet, der ligger mellem 60 og
90 procent af boligens værdi.
• Modellen gælder for ejerboliger, der
har en handelspris på under 8.000
kroner per kvadratmeter, eller boliger
i postnumre med en gennemsnitlig
handelspris på under 8.000 kroner per
kvadratmeter – dog må boligen højst
have en handelsværdi på 10.000 kroner per kvadratmeter.

sikrer blandede byer, siger Kaare Dybvad
Bek.
THISTED: SVÆRT AT LÅNE I BANKEN
I landdistrikterne er boligpriserne oftest
lavere end i byerne. Men alligevel kan det
være svært for familier at købe drømmeboligen. For det kan være svært at få lov til
at låne penge i banken, også selvom man
har orden i privatøkonomien.
Peter Skriver Nielsen, der er socialdemokratisk medlem af kommunalbe-

styrelsen i Thisted Kommune, rejste på
Socialdemokratiets kongres i september
netop spørgsmålet om lån i landdistrikter.
Det skete på baggrund af en konkret sag
fra kommunen, hvor et boligselskab fik
afslag fra en kreditforening på et lån til
nye almene boliger.
– Det er et generelt reelt problem, at det
er svært at finde finansiering til boliger,
der ligger i landdistrikter. Alene fordi
husene ligger der, hvor de ligger. Selv i
nogle af de mindre byer i vores kommune,
som faktisk er blomstret op, er det svært
at låne til en bolig, fortæller han.
Det rammer ikke kun den enkelte
familie, der får nej til drømmeboligen, forklarer Peter Skriver Nielsen. Det går også
ud over udviklingen i hele området og gør
det svært at tiltrække nye beboere og ny
arbejdskraft til de områder i landet, der i
forvejen kæmper med affolkning.
– Vi vil gerne have folk til at bo i
kommunen. Men hvis ikke de kan blive
etableret i en bolig, så er det jo et kæmpe
problem. Så bliver det ekstra svært at få
folk til at bo i de her områder. Så bliver
byerne lidt blakkede, og husene kommer
til at forfalde, forklarer han.
Men det vil regeringen nu lave om på.
Derfor kom erhvervsminister Simon Kollerup i november med et forslag om at
lade staten garantere for en del af lånet til
boligkøbere i en række områder af landet:
– I regeringen mener vi ikke, at det er
fair, hvis man får nej til et lån i banken på
grund af postnummeret, lød det fra Simon
Kollerup. – Derfor tager vi nu endnu et
stort skridt for at understøtte sammenhængskraften og fællesskabet på tværs af
landet og for at give en håndsrækning til
vores landdistrikter.
Ved at lade staten garantere for en del
af lånet mindskes risikoen for bankerne
ved at låne penge ud. Regeringen forventer, at cirka 200 postnumre vil blive
omfattet af den nye model, og at mange
boligkøbere i landdistrikterne dermed vil
kunne få glæde af den nye model.
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BLIV DSU’ER

DSU BYGGER
BRO MELLEM
SOCIALDEMOKRATIET
OG UNGE

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.

AF FREDERIK VAD NIELSEN, FORBUNDSFORMAND FOR
DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM (DSU)

J

uletiden nærmer sig, og det bliver
snart tid til at puste ud oven på et
hektisk politisk efterår. Særligt DSU’s
frivillige har brug for en ekstra afslappet
juleferie i år. For de har siden sommer
knoklet for at levere gode resultater til
DSU og Socialdemokratiet i forbindelse
med Skolevalg 2021 og kommunal- og
regionsrådsvalget. I hele landet har
afdelinger og unge ildsjæle kæmpet på
lokale folkeskoler, ungdomsuddannelser,
stationer, gader og stræder. Jeg er fuld
af beundring over, hvor meget DSU’erne
har knoklet – og over de resultater, vi har
leveret.
Først lykkedes det os at vinde det
danske skolevalg for anden gang i træk.
Socialdemokratiet blev størst med 23,5
procent af stemmerne. Aldrig har vi fået et
bedre skolevalgsresultat i Danmark. Rød
blok gik massivt frem og sikrede sig over
57 procent af stemmerne. DSU’s kampagne blev modtaget med kyshånd af de
80.000 8.-, 9.- og 10.-klasseelever fordelt
på over 700 privat-, fri- og folkeskoler, og
vores budskab var klart: Socialdemokratiet har de konkrete svar på, hvordan vi
hjælper unge ordblinde skoleelever, hvordan vi hjælper psykisk sårbare unge, og
hvordan vi mest effektivt tager hånd om
klimakrisen. Vi havde formuleret håndgribelige og konkrete svar og droppede
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den sædvanlige ungdomspolitikersnak
sidste gang og sikre de valgte langt bedre
om fnidderfnadder på Christiansborg.
personlige stemmetal. Kan det blive bedre
Elevernes hverdag var i fokus fra første til
for en politisk ungdomsorganisation?
sidste skoledebat. Her er værdifuld læring
Ord kan ikke beskrive, hvor taknemat tage med sig videre frem mod næste
melig jeg er over vores seje DSU’ere. Og
skolevalg og folketingsjeg tror, at Socialdevalg.
mokratiet kan lære
Dernæst lykkedes det
ufattelig meget af vores
os at få valgt rekordpolitiske kampe, måde
mange DSU’ere ind i reat føre kampagne på og
gionsråd og byråd landet
tilgangen i mødet med
over. Jeg er simpelthen
vælgerne. Vi glæder
så stolt af de knap 50
os til at lære fra os
DSU-kandidater, der har
og også til at hjælpe
leveret solide stemmetal
Socialdemokratiet med
og flotte kampagner
forberedelsen til næste
rundtomkring i landet.
folketingsvalg. Kampen
Vores DSU-borgmester
starter allerede nu. Og
fik hele 18.000 personDSU bliver afgørende i
lige stemmer og ryddede FREDRIK VAD NIELSEN
jagten på at bygge bro
totalt bordet i Holbæk
mellem unge og SocialKommune. I byer som
demokratiet.
Aarhus, København, Randers og Ballerup
Hvis I møder DSU’ere på jeres vej
gik vores kandidater også voldsomt frem.
mellem jul og nytår, så klap dem lige på
I tre ud af fem regioner har vi fået valgt
skulderen. De fortjener al den ros, de kan
DSU-kandidater ind i regionsrådene, og
få!
flottest med Sofie Bretteville Olsen i RegiGlædelig jul og godt nytår.
on Hovedstaden, som fik mere end 12.000
personlige stemmer – endda som førsteMed venlig hilsen
gangsopstillet. På trods af at SocialdemoFrederik Vad Nielsen
kratiet gik tilbage ved valget, så lykkedes
det os at få valgt flere kandidater ind end

Jeg er simpelthen så
stolt af de knap 50
DSU-kandidater, der
har leveret solide
stemmetal og flotte
kampagner.

Manglen på arbejdskraft fortsætter med
at slå rekord. Det betyder, at danske
virksomheder må takke nej til ordrer.
Det koster vækst og velstand, og derfor
er der behov for politisk handling.

38 %

40

af danske industrivirksom
heder har produktions
begrænsninger på grund af
mangel på arbejdskraft
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Mange socialdemokrater samlet
til jubilæumsreception på Arbejdermuseet.

SOCIALDEMOKRATIET
FYLDTE 150 ÅR
Det blev en både bevægende og festlig dag,
da Socialdemokratiet den 15. oktober fejrede
150-års jubilæum.

D

en 15. oktober 1871 blev det
danske socialdemokrati stiftet
under navnet Den Internationale
Arbejderforening for Danmark på et møde
på Tømmerkroen i Adelgade i København
(en historie, du kunne læse i det seneste
nummer af Socialdemokraten).
150 år senere er meget forandret og
samfundet et helt andet end det, Louis
Pio, Harald Brix, Poul Geleff og andre af
de ledende socialdemokrater dengang
voksede op i. Det er ikke mindst Social-
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demokratiets fortjeneste, for partiet har
været det toneangivende parti i Danmark i
størstedelen af sin levetid.
150-års jubilæet var derfor en lejlighed
til at mindes tidligere socialdemokratiske
ledere og de store kampe, der har været
med til at forme det moderne Danmark,
og dagen blev derfor markeret landet
over.
EN KRANS VED ”DET RØDE HAV”
I København startede jubilæumsdagen

med en kransenedlæggelse på Vestre
Kirkegård. Her ligger en lang række af den
socialdemokratiske bevægelses ledende
personer begravet. Kransenedlæggelsen
symboliserede en dybtfølt tak til de mennesker, der har stået forrest i kampen for
et mere retfærdigt samfund.
Først nedlagde partiformand Mette Frederiksen krans ved monumentet til ære
for Louis Pio. Pio døde i USA i 1894, men
i anledning af Socialdemokratiets 50-års
jubilæum blev hans aske i 1921 fragtet
til Danmark, og Socialdemokratiet rejste
mindesmærket til hans ære.
Herefter gik turen videre til den afdeling
af kirkegården, der kaldes ”Det Røde
Hav”, fordi en lang række fremtrædende
socialdemokrater ligger begravet her.
Blandt andre Thorvald Stauning, Hans

Roskilde

Gentofte

Jammerbugt

MARKERINGER OVER
HELE LANDET
Selvom Socialdemokratiets
stiftelse fandt sted i København, så blev 150-års jubilæet selvfølgelig også markeret andre steder i landet.
Du kan her se billeder fra
nogle af de andre steder
i landet, hvor der blev afholdt jubilæumsarrangementer med økonomisk
tilskud fra partiet.

Aalborg

STÆRKE VÆRDIER GENNEM 150 ÅR
Efter markeringen på Vestre Kirkegård
gik turen videre til reception på Arbejdermuseet i Rømersgade i København.
Arbejdermuseet er i sig selv et monument
over Socialdemokratiets historie. Den blev
opført i 1879 som Arbejdernes Foreningsog Forsamlingsbygning på et tidspunkt,
da Socialdemokratiet stadig blev forfulgt
af myndighederne, som ønskede at knuse
den endnu unge arbejderbevægelse.
Partiformand Mette Frederiksen holdt
naturligvis tale, og her lagde hun særlig
vægt på de værdier, der har kendetegnet
Socialdemokratiet gennem alle årene,
også selvom samfundet omkring har forandret sig. Værdier, som stadig afspejler
sig i den konkrete politik, Socialdemokratiet gennemfører.
– Vi er så stolte af de værdier, der har
båret os igennem 150 år, hvor vi i dag står
som danskerne suveræne førsteprioritet
som politisk parti. ”Gør din pligt – kræv
din ret” – det er de værdier, som samlede
Danmark dengang, og som fortsat bør
samle os i dag på tværs af generationer.
Og det var derfor, at Arne selvfølgelig
under denne her regering endelig skulle
have sin pension. Efter et langt og hårdt
arbejdsliv, så har man jo gjort sin pligt, og
så skal retten også følge.
Mette Frederiksen kom også ind på
den arv, hun og andre i dag løfter i
spidsen for Socialdemokratiet:
– Igennem 100 år har vi været
den stærkeste politiske bevægelse
i vores land. Det er med ydmyghed og stolthed, at jeg sammen
med jer får lov til at bære den
fakkel videre. Fortsætte det
arbejde, som startede lang tid
før os. Jeg ved, at jeg ikke kan
noget uden jer. Og at vi kun
er noget i kraft af alle dem,
der gik foran os. Vores styrke
er aldrig bare en person.

Foto: Bjarke MacCarthy

Vejle

Hedtoft, H.C. Hansen, Jens Otto Krag og
Anker Jørgensen. To andre af partiets
tidligere formænd, Poul Nyrup Rasmussen
og Mogens Lykketoft, nedlagde herefter
en krans ved mindestenen for Thorvald
Stauning. Tidligere statsminister Helle
Thorning-Schmidt havde desværre ikke
mulighed for at deltage.

Poul Nyrup Rasmussen og Mogens Lykketoft nedlægger
en krans ved Thorvald Staunings grav på Vester Kirkegaard.

Og derfor, til de modige, som dengang gik
forrest, til alle dem og til alle jer, der udbyggede, og til alle jer, der bærer ansvaret
i dag: Tak for en imponerende rejse.
DANMARK MED KVINDELIG STATS
MINISTER
Mange nuværende og tidligere ledende
socialdemokrater var til stede. Det gjaldt
det meste af den nuværende regering,
men også tidligere fremtrædende skikkelser som Poul Nyrup Rasmussen, Mogens
Lykketoft og Ritt Bjerregaard og internationale gæster.
Poul Nyrup Rasmussen holdt også
tale, blandt andet om den røde tråd i
Socialdemokratiets historie med at skabe
arbejdspladser. Han fortalte om sin egen
regerings indsats i 1990’erne med at
knække den høje arbejdsløshed, Socialdemokratiet overtog fra den borgerlige
regering i 1993. Ritt Bjerregaard talte om
nogle af de kampe, der havde fyldt meget
i hendes tid i politik, blandt andet kampen
om EF-medlemskabet og kampen for
ligestilling.
Ind imellem talerne åbnede Socialdemokratiets næstformand, Mogens Jensen,
en ”tidskapsel”, som var støbt ind i Arbejdermuseets mur i forbindelse med Socialdemokratiets 125-års jubilæum i 1996.
Kapslen indeholdt blandt andet breve fra
en række både kendte og mindre kendte
personer med bud på, hvordan Danmark
ville se ud i 2021. Et af dem forudså
næsten profetisk, at Danmark i 2021 ville
have en kvindelig statsminister!
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SOCIALDEMOKRATIET
ER STADIG STØRST
Socialdemokratiet er stadig Danmarks klart største
kommunale og regionale parti efter valget den 16.
november. Socialdemokraten giver dig overblikket.

M

ed 28,5 og 28,1 procent af stemmerne er Socialdemokratiet
stadig Danmarks største kommunale og regionale parti efter valget
den 16. november. Målt både i procent
af stemmer og i antallet af byråds- og
regionsmedlemmer.
Socialdemokratiets position som et
parti for hele Danmark understreges også
af, at Socialdemokratiet er det eneste
parti, som er repræsenteret i alle landets
98 kommuner.
På de næste sider kan du se billeder fra
mange af de lokale kampagner rundtom i
landet, hvor socialdemokrater kæmpede
for at sikre så godt et valg som muligt.
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HOLBÆK
Flere steder fik Socialdemokratiet imponerende valg. Særligt i Holbæk, hvor
Socialdemokratiet gik frem med hele 30
procentpoint og dermed blev mere end
fordoblet i byrådet. Christina Krzyrosiak
Hansen, der har været borgmester siden
2018, fik et imponerende valg med hele
18.590 personlige stemmer – det svarer
til mere end 46 procent af alle de afgivne
stemmer i kommunen!
– Jeg tror ikke helt, at jeg endnu har
forstået valgresultatet. Jeg bliver rørt, hver
gang jeg tænker på det. Endnu en gang
tusinde tak for den tillid, I har vist mig,
lød det fra en glad Christina Krzyrosiak

Hansen efter valget. Trods det absolutte
flertal insisterer hun på også at fortsætte
det brede samarbejde efter valget.
FAXE
Med ”det rullende forsamlingshus” satte
Socialdemokratiet i Faxe helt nye standarder for, hvordan man kan involvere
borgerne i den politiske samtale. Forsamlingshuset, der kørte rundt i kommunen,
var udsmykket med klassiske socialdemokratiske valgplakater og billeder af tidligere partiformænd. Foreningerne i Faxe
formåede i valgkampen også at få særligt
mange nye medlemmer. Socialdemokratiet blev igen det største parti i Faxe.
RANDERS
Her er Randers-borgmester Torben Hansen på kampagne for klimaet. Randers er
Danmarks ottendestørste kommune, og
Socialdemokratiet blev igen det største
parti med mere end hver tredje stemme.

DE FEM KOMMUNER, HVOR
SOCIALDEMOKRATIET
GIK MEST FREM
(PROCENTPOINT)

Kerteminde

1. Holbæk, 30,2 procentpoint
2. Kerteminde, 13,2 procentpoint

Holbæk

3. Guldborgsund, 8,2 procentpoint
Ballerup

4. Halsnæs, 8,0 procentpoint
5. Læsø, 7,8 procentpoint

Faxe

FEM
KOMMUNER, HVOR
SOCIALDEMOKRATIET
FIK ABSOLUT FLERTAL
(MANDATER
I BYRÅDET)
1. H
 olbæk 19 (ud af 31)
2. F
 rederikshavn 18 (ud af 29)
3. B
 røndby 11 (ud af 19)
4. B
 allerup 13 (ud af 25)
5. H
 alsnæs 11 (ud af 21)
HALSNÆS
I Halsnæs fik Socialdemokratiet et kanonvalg og har nu absolut flertal i byrådet.
”Det er stort. Tak for alle jeres varme hilsner, siden stemmerne er talt op og valget
afgjort her på Halsnæs – har stadig svært
ved at tro på, at jeg fik så mange stemmer
– femteflest i Danmark ift. kommunestørrelse. Jeg vil gøre alt for at leve op til
tilliden”, skrev en glad socialdemokratisk
borgmester Steffen Jensen.
AARHUS
Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard
var også oppe at hænge i lygtepæle, da
valgplakaterne skulle hænges op.

Kolding

KERTEMINDE
I Kerteminde fik den siddende socialdemokratiske borgmester Kasper Ejsing
Olesen et flot valg med en fremgang på
hele 13 procentpoint. Her ses han med sit
kampagnehold under en roseuddeling.
FREDERIKSBERG
På Frederiksberg lykkedes det at bryde
112 års konservativt styre. Socialdemokratiet førte en flot kampagne, og som
den første socialdemokrat nogensinde
kan Michael Vindfeldt fra årsskiftet nu
kalde sig borgmester på Frederiksberg.
– Jeg er lykkelig over, at Frederiksberg
har fået et nyt makkerpar i form af Lone
Loklindt som viceborgmester og mig som
borgmester, lød det fra en glad Michael
Vindfeldt.
GULDBORGSUND
Det blev til stor socialdemokratisk fremgang på mere end otte procentpoint i
Guldborgsund, og Socialdemokratiet er nu
kommunens klart største parti. Her ses
spidskandidat Simon Hansen på roekampagne under valgkampen.
LOLLAND
I nabokommunen Lolland blev det også
til fremgang for den socialdemokratiske
borgmester Holger Schou Rasmussen.

VORDINGBORG
Socialdemokratiet i Vordingborg skød allerede valgkampen i gang for to år siden,
da partiet lancerede ”VOR-samtalen”.
Den skulle inddrage så mange af kommunens borgere som muligt i en samtale
om fremtiden for Vordingborg. Her ses
den siddende borgmester Mikael Smed på
tur rundt sammen med hunden. Han står
efter valget stadig i spidsen for kommunens største parti.
SYDDJURS
Syddjurs var en af de kommuner, hvor
Socialdemokratiet gennemførte et generationsskifte ved valget, idet den hidtidige
borgmester Ole Bollesen gik på pension
og overlod stafetten til Michael Stegger
Jensen. Her ses han på besøg på et ældrecenter sammen med Mette Frederiksen
under valgkampen.
FREDERIKSHAVN
I Frederikshavn fik Socialdemokratiet og borgmester Birgit S.
Hansen igen et kanonvalg. 57,4
procent af frederikshavnerne
satte krydset ud for Socialdemokratiet, som altså de
næste fire år igen får absolut flertal i Danmarks
nordligste kommune.
FREDERICIA
Socialdemokrater
på kampagne i den
gamle garnisonsby
Fredericia. Som nummer to fra venstre ses den
siddende borgmester Steen
Wrist Ørts.

Frederiksberg
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Odense
Vordingborg

Syddjurs

Halsnæs

Guldborgsund

København

DE FEM S-KANDIDATER MED FLEST
STEMMER (PROCENT AF ALLE
STEMMER I KOMMUNEN)
1. Christina Krzyrosiak Hansen, Holbæk, 46,5 %
2. Birgit S. Hansen, Frederikshavn, 40,5 %
3. Steffen Jensen, Halsnæs, 27,4 %
4. Thomas Gyldal Petersen, Herlev, 23,9 %
5. Carsten Rasmussen, Næstved, 20,4 %

KØBENHAVN
Socialdemokratiets spidskandidat i København, Sophie Hæstorp Andersen, på kampagne sammen med tidligere statsminister
Poul Nyrup Rasmussen.
ODENSE
På gågadekampagne i Odense med borgmester Peter Rahbæk Juel.

Prøv kræfter med et kursus i sprog,
kreative håndværk, bevægelse,
madlavning og meget mere!

www.aof.dk
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KOLDING
Socialdemokrater klar med valgpjecer og
popcorn ved valgbutikken i det centrale
Kolding.
BALLERUP
Borgmester Jesper Würtzen og andre socialdemokrater på kampagne på Ballerup Stationsplads. Socialdemokratiet fik endnu en
gang absolut flertal i Ballerup Kommune.

RespEKt

til fødevarearbejderne

Under hele corona-krisen er de hver dag mødt på arbejde og har sørget for,
at vi kan fylde middagstallerkner og køleskab op med lækre fødevarer.
De fortjener hæder og respekt for deres indsats.
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LANDBRUG SKAL
VÆRE ET NYT
GRØNT FLAGSKIB
En historisk ambitiøs
landbrugsaftale skal
sikre en grøn omstilling af dansk landbrug. Det skal være et
begejstringsprojekt,
som både gavner klimaet og sikrer gode danske arbejdspladser, fortæller fødevareminister
Rasmus Prehn.
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I

fremtiden skal Danmark ikke kun
være kendt som et vindmølleland, når
talen falder på den grønne omstilling.
Vi skal også være kendt for vores grønne
landbrugsmodel, hvor landbruget udleder
markant færre drivhusgasser og kvælstof,
samtidig med at det producerer sunde
fødevarer og opretholder gode arbejdspladser.
– Den socialdemokratiske vision er at få
gennemført en grøn omstilling i forhold til
klima og miljø, men gøre det på en måde,
hvor vi kan udvikle og styrke vores landbrug uden at sætte arbejdspladser over
styr, fortæller fødevareminister Rasmus
Prehn til Socialdemokraten.
Regeringen indgik i starten af oktober
en landbrugsaftale med ti af Folketingets
partier. Aftalen sætter som et helt centralt
mål, at den danske land- og skovbrugssektor i 2030 skal reducere sin udledning
af drivhusgasser med 55-65 procent i

forhold til niveauet fra 1990. Samtidig skal
aftalen sikre et bedre vandmiljø og mere
biodiversitet, så også miljøet og naturen
får bedre vilkår.
– Vi er jo et meget stolt landbrugsland,
som i århundreder har været blandt de
fremmeste i forhold til godt landmandskab. Vi er blandt de bedste til at producere gode, sunde fødevarer. Der er også
mange gode arbejdspladser i landbrugssektoren. Men omvendt ved vi også, at
landbrugssektoren står for en stor del af
klimabelastningen og også en stor miljøbelastning.
SKAL KUNNE PLANLÆGGE LANGSIGTET
Siden regeringen i 2019 indgik en bred
aftale om en klimalov, der skal sikre en
reduktion i udledningen af drivhusgasser
på 70 procent i 2030, er der blevet indgået
en lang række aftaler inden for blandt
andet energi-, industri- og transportom-

rådet. Men netop landbruget spiller en
nøglerolle i klimaomstillingen, også på
grund af sin historiske status, mener
Rasmus Prehn.
– Landbruget er et af de områder,
som belaster allermest. Derfor er det
vigtigt med bindende reduktionsmål.
Også i forhold til at vise omverdenen, at
vi virkelig mener det. Så vi viser, at selv
på landbrugsområdet, der er en af vores
kronjuveler, er vi i stand til at opstille et
forpligtende mål, som er bredt funderet i
Folketinget.
Netop det brede samarbejde ser
Rasmus Prehn som et vigtigt element i at
skabe den grønne omstilling. Det betyder,
at landbruget har sikkerhed for, at tingene ikke pludselig bliver lavet om, hvis der
kommer et nyt flertal efter næste valg:
– Det er kendetegnende for godt
socialdemokratisk håndværk, at vi gerne
vil samle bredt. Det giver mere stabile
aftaler. Og især på landbrugsområdet,
hvor man skal kunne planlægge langt ud i
fremtiden. Skal man omlægge sin bedrift,
så er det vigtigt at kunne regne med, at
den kurs, der er udstukket politisk, er en,
som holder de næste 10-15-20 år.
Netop derfor er aftalen også blevet
taget godt imod af både den store landbrugsorganisation Landbrug & Fødevarer og de fagforeninger, der har mange
medlemmer i landbrugserhvervet, som 3F
og Fødevareforbundet NNF. Formanden
for Fødevareforbundet NNF, Ole Wehlast,
kaldte aftalen ”et stykke solidt, politisk
håndværk” og roste netop den brede
aftale for at skabe klarhed over, hvad
landbruget nu skal forholde sig til de
næste mange år.
VIGTIGT MED GEOGRAFISK BALANCE
I den aftale om en klimalov, et bredt
flertal i Folketinget har indgået, står der
blandt andet, at ”Danmark skal vise, at
vi kan gennemføre en grøn omstilling og
samtidig bibeholde et stærkt velfærdssamfund, hvor sammenhængskraften og
den sociale balance sikres”. Netop fordi
det er vigtigt, at Danmarks grønne omstilling bliver til inspiration for andre lande.
– Hvis vi trækker tæppet væk under
landbruget, så kan det betyde en lavine
af dårlig økonomi i vores landdistrikter.
Det rammer typisk ufaglærte og folk, der
arbejder i landbruget eller på slagterierne,
men jo også følgeerhvervene i landdistrikterne. Der sidder slagteriarbejdere og

landbrugsmedarbejdere derude, som har
rystet i bukserne over, om der kommer
for store forandringer. For hvad skal de
så leve af i fremtiden? Hvordan får de råd
til næste husleje – hvordan får de råd til
deres datters konfirmation?
Det er derfor, Rasmus Prehn igen og
igen slår på, at aftalen skal udvikle frem
for at afvikle dansk landbrug.
UDFLYTNING KAN GIVE MERE
CO2-UDLEDNING
I det hele taget er Rasmus Prehn optaget
af balancer. For farer vi for hårdt frem,
vil det ikke kun koste arbejdspladser og
trække Danmark skævt. Også klimaet
kan i sidste ende blive taberen, hvis
eksempelvis kødproduktion flyttes fra
Danmark til lande, hvor ambitionerne på
klimaområdet er meget mindre.
– Der er jo rigtig mange, som har sagt
til os, at vi skal have meget mindre kød,
fordi det er bedre for klimaet. Men hvis
vi gør det til vores vedtagne politik, at vi
bare skal udfase kødproduktion, så står
vi med et kæmpe problem, når der stadig
bliver efterspurgt kød i andre lande,
fortæller han.
– Vi er i Danmark, uden sammenligning, bedst til at producere kød klimaeffektivt. Hvis det bliver flyttet til Bulgarien,
Rumænien, eller hvor det nu måtte være,
så vil det betyde meget mere CO2-udledning, meget mere klimabelastning og
miljøbelastning. Plus at dyrevelfærden er
ringere, og at de mennesker, som arbejder der, gør det under mere tvivlsomme
forhold. Så det er vigtigt, at vi gør det på
en balanceret måde.
Rasmus Prehn understreger samtidig,
at han er enig i, at vi i fremtiden skal
spise lidt mindre kød. Derfor har han som
fødevareminister lanceret kostråd, hvor
han opfordrer folk til at spise lidt mindre
kød og lidt flere grønsager og bælgfrugter
som ærter og bønner. Og netop udviklingen af plantebaserede fødevarer er et af
de områder, som Rasmus Prehn forestiller
sig bliver en international styrkeposition
for dansk landbrug:
– Det er faktisk sådan, at det er de
samme kostråd, man skal følge for at
spise sundt, som for at passe på klimaet.
Og vi kan se, at der sker rigtig meget i de
her år. Når mange i dag tager en burger
eller en hotdog, så er det med en plantebøf eller en plantepølse, forklarer han.

FOREGANGSLAND
FOR RESTEN AF VERDEN
Landbrugsaftalen vil bidrage til store
klimareduktioner i Danmark. Men der
ligger en lige så vigtig opgave i at inspirere
andre lande, som udleder langt flere drivhusgasser end Danmark, til at følge vores
eksempel. Og Rasmus Prehn mærker allerede nu en stor interesse fra omverdenen
for at lære af de danske erfaringer.
– Når jeg mødes med mine landbrugsministerkollegaer fra de andre EU-lande,
så er de vildt imponerede. De sidder
hjemme i deres egne lande og taler om
reduktioner på 20-30 procent og er meget
nervøse over det. Der betyder det noget,
at vi tør lægge hånden på kogepladen og
sige, at det er den her vej, vi skal. Og at
vi gør det på et område, som er så tæt
forbundet med vores kultur og vores identitet, og et område, der betyder meget for
vores eksport.
Rasmus Prehn mener derfor, at Danmark endnu en gang kan stå over for et
grønt eksporteventyr:
– Dengang vi startede med vindmøller,
var der også mange, som grinede ad os.
Men nu tjener vi penge på det, har masser af arbejdspladser og eksporterer helt
vildt. Og sådan skal det også være med
landbrugsområdet. Jeg ser for mig, at der
kommer til at være en karavane af udenlandske politikere og interessenter, der
rejser til Danmark for at se nærmere på
den danske landbrugsmodel, mener han.
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I det hele taget er det en fødevareminister, som er både optimistisk og
begejstret over de muligheder, der
ligger i den grønne omstilling af dansk
landbrug:
– Jeg synes, det er noget enestående
socialdemokratisk at se mulighederne
i problemerne frem for problemerne
i mulighederne. At gøre det til et
begejstringsprojekt, hvor vi kan få god
økonomi og flere arbejdspladser, samtidig med at vi minimerer klima- og
miljøbelastningen. At vi alle sammen –
politikere, forskere, erhvervsliv, organisationer – arbejder sammen mod et
fælles mål. Det var vores vision, og det
synes jeg, vi er lykkedes med, oven
ikøbet med en historisk bred aftale.
Det er i mine øjne det samarbejdende
folkestyre, når det er bedst.

UNG LANDMAND:

JEG GLÆDER
MIG TIL AT VÆRE
EN DEL AF
DEN GRØNNE
OMSTILLING
Søren Fønsskov ser mange muligheder i
den grønne udvikling af dansk landbrug. Og
han er særligt glad for, at den brede politiske aftale sikrer stabilitet for landbruget.

E

Landmand Søren Fønsskov
med sin kæreste ved landbruget på Falster.
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n af dem, som kommer til at
mærke den nye landbrugsaftale direkte, er Søren Fønsskov. Den 28-årige landmand driver
et landbrug på Falster, som han har
overtaget efter sine forældre.
På sine 135 hektar dyrker han
blandt andet maltbyg (til ølproduktion), hvede (til foderproduktion), sukkerroer (til sukkerproduktion), raps (til olieproduktion) og
græsfrø til græsplæner med mere.
– Det er meget traditionelt landbrug, som han selv siger.
Dansk landbrug er et af Danmarks store eksporterhverv, og
danske landmænd er derfor i
konkurrence med landmænd fra
hele verden. Socialdemokraten har
derfor spurgt Søren Fønsskov, hvad
han mener om, at der nu skal stilles
endnu flere krav til landbruget.
– Overordnet set mener jeg, at
det er en god idé. Vi skal være med
blandt de forreste, selvom man
selvfølgelig altid kan diskutere, om
vi skal gå allerforrest. Jeg mener,
det er godt, at der bliver sat mål,

for det er med til at holde os skarpe
og gøre, at vi hele tiden udvikler os.
Dansk landbrug er blandt dem, der
er mest innovative, blandt andet
fordi vi skal leve op til de krav, der
bliver stillet, forklarer han.
OPTAGET AF DEN NYE TEKNOLOGI
Søren Fønsskov ser positivt på mange af de redskaber, der ligger i den
nye aftale, og som skal mindske
landbrugets klima- og miljøaftryk.
– Jeg er meget optaget af det
teknologiske spor. Jeg har selv investeret en del penge i GPS og det,
vi kalder ”præcisionslandbrug”. Så
vi giver mere gødning der, hvor afgrøderne står godt, og mindre der,
hvor de ikke står så godt. På den
måde mindsker vi udvaskningen og
gavner miljøet, fortæller han.
Han ser også muligheder i aftalens del om at styrke markedet for
plantebaserede fødevarer. – Det
hilser jeg velkommen. Jeg vil gerne
producere linser eller ærter. Bare
der er et marked for det, så er jeg
klar.

Han har allerede gjort brug af blandt
andet den såkaldte brakordning, hvor
marker ligger uopdyrkede. Han har også
overskud af de såkaldte efterafgrøder,
der mindsker udledningen af kvælstoffer. Og han har indrettet sine marker
med såkaldte naturspor, som er godt for
biodiversiteten.

VIGTIGT MED BRED AFTALE
På Christiansborg er der blevet talt meget
om, at aftalen var historisk, fordi den var
så bred og omfattede næsten alle Folketingets partier. Og det er ikke bare skåltaler – det har faktisk en meget konkret
betydning for landbruget, forklarer han:

ALLE BØRN
HAR RET TIL

REN

– Det er noget af det allervigtigste
ved aftalen. Nogle af de investeringer, vi
foretager, er jo store millionbeløb. 10-2030 millioner kroner. Så hvis der om fire år
kommer en ny regering, som siger, at vi
skal producere på en anden måde, så er
vores omstillingstid ekstremt lang, fordi
vores investeringer løber 20-30 år. Så
det er mega vigtigt, at vi ved, hvad vi har
at gøre med de næste år. Så det betyder
ekstremt meget for erhvervet.
Så selvom et bredt flertal i Folketinget
har besluttet at stille skrappere krav til
hans erhverv, så er Søren Fønsskov en
landmand, der ser lyst på fremtiden:
– Jeg er en positiv landmand, og jeg ser
positivt på fremtiden med en dansk fødevareproduktion i Danmark. Og jeg glæder
mig til at være en del af den grønne
omstilling. For vi skal den grønne omstilling, det er det, befolkningen ønsker, og
jeg tror også på, at der ligger rigtig mange
muligheder her, fortælle han.

VIDSTE DU?
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SKAL INSPIRERE ANDRE LANDE
Søren Fønsskov er også glad for, at aftalen
taler om at udvikle frem for at afvikle
dansk landbrug. Og om at Danmark skal
inspirere andre lande til at følge efter. For
hvis vi for alvor skal rykke noget, så skal vi
have flere lande med på landbrugsvognen.
– CO2 kender jo ikke landegrænser. Vi
kan godt lukke dansk landbrug i morgen,
men der vil stadig være en efterspørgsel
efter det, vi producerer, og så vil det jo
bare blive produceret andre steder. Og
kan de producere med den samme kvalitet og det samme lave klimaaftryk, som vi
kan? Det kan jeg godt tvivle på.

Det handler derfor om at finde den rette
balance, så man på den ene side driver en
ny teknologisk udvikling, og på den anden
side at kravene ikke blive så stramme, at
erhvervet flytter til udlandet.
– Det er jo ret høje mål, og vi skal gøre
alt, hvad der står i vores magt, for at nå
dem. Men jeg kan godt være spændt på,
om det rent fysisk kan lade sig gøre at
komme så langt ned, især med kvælstofreduktionen. Og om det kan lade sig
gøre at få køerne til at udlede så meget
mindre metan. Her er vi afhængige af, at
der bliver opfundet noget nyt, og det tror
jeg langt hen ad vejen også, at der gør.
Men vi har jo ikke teknologien endnu.

…til indeklimaet i de danske
grisestalde end i vores skoler.
9 ud af 10 klasseværelser og op
mod halvdelen af daginstitutioner
har problemer med dårligt indeklima
i løbet af dagen.
I Blik og Rør mener vi, at ren luft
er en menneskeret.

KENDTE SYMPTOMER
…på dårligt indeklima kan være
irritation i øjne, næse og hals, hovedpine, træthed, kvalme og svimmelhed.

Derfor sætter vi indeklima på dagsordenen frem mod kommunalvalget
i november.
Vi opfordrer alle Socialdemokratiets
kandidater til at kæmpe for et bedre
indeklima i kommunale bygninger.

9 PROCENT DÅRLIGERE
Børn klarer sig 9 % dårligere i test,
hvis de opholder sig i klasselokaler
med dårligt indeklima. Det svarer til,
at de kommer et helt år bagud på
indlæring fordelt på et helt skoleliv.
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”Nielsens Danmarkshistorie” fortæller
arbejderbevægelsens
historie set g
 ennem børneøjne. Det er en mulighed for at blive klogere
på både vores fælles
historie og vores egen
familiehistorie, fortæller
forfatter Mette Finderup.

ARBEJDERHISTORIE
I BØRNEHØJDE
F

ÅRETS
JULE
GAVEIDÉ
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ortæl arbejderbevægelsens historie
som en børnebog. Det var en udfordring, forfatter Mette Finderup blev
præsenteret for i forbindelse med Socialdemokratiets 150-års jubilæum. Hun
kastede sig over opgaven, og resultatet er
bogen ”Nielsens Danmarkshistorie”, hvor
vi følger familien Nielsen gennem flere
generationer.
Bogen udkom i forbindelse med
jubilæet den 15. oktober, og i starten af
november var Mette Finderup sammen
med Sussi Beck, der har illustreret bogen,
til stede på Socialdemokratiets stand
på Bogforum i Bella Center. Socialde
mokraten har spurgt Mette Finderup,
hvordan man skriver arbejderhistorie
for børn.

KANSLERGADEFORLIGET FOR BØRN
Mette Finderup gjorde sig mange overvejelser om, hvordan arbejderbevægelsens
historie kunne formidles til børn. En ting
stod dog hurtigt klart:
– Når det skal være til børn, så vil jeg
også have børn i hovedrollerne. Der er
mange historiebøger, som handler om
konger og store politikere. Men hvis det
skal være en historie til børn, som de vil
synes er hyggelig at høre, så skal der være
noget direkte til dem. Så der skal heller
ikke være noget belærende over historien.
I bogen følger vi gennem ti kapitler ti
nedslag i arbejderbevægelsens historie
set gennem den fiktive familie Nielsens
øjne. Vi starter med drengen, der får tæsk,
stikker af og havner midt i ”Slaget på

METTE FINDERUP
Født 1968 og uddannet i litteratur
historie.
Hun har skrevet over 80 bøger for børn
og unge, blandt andet den populære
”Emmy”-serie, der er oversat til flere
sprog, og eventyrserien ”A.S.P.E.”.
Hun har blandt andet modtaget Orlaprisen for bedste børnebog og Danmarks
Skolebibliotekarers Forfatterpris.

Fælleden” i 1872. Og slutter med pigen,
der keder sig med skærmundervisning
under coronanedlukningen i 2020. Vi
følger, hvordan fabriksarbejdernes børn,
børnebørn og oldebørn får stadig flere
muligheder for at påvirke deres eget liv,
blandt andet gennem uddannelse.
– De ti nedslag passede med, at jeg
med hiv og sving kunne have et nyt barn i
hovedrollen til hvert kapitel. Og i og med
at det er den samme familie, så afspejler
fortællingen også, hvordan en helt almindelig dansk familie, på grund af både de
valg, man træffer som enkeltindivid, og
de valg, der bliver truffet af politikere, har
fået meget bedre vilkår i løbet af ret få
generationer, fortæller Mette Finderup.
Hvordan formidler man eksempelvis et
kompliceret økonomisk kriseforlig som
Kanslergadeforliget fra 1933 på en måde,
så det bliver vedkommende for børn i år
2021?
– Det gør man ved at se på, hvad Kanslergadeforliget betyder for almindelige
mennesker. Og så placerer jeg nogle fiktive
børn i nogle konkrete historiske sammenhænge. Der er for eksempel en pige, som
finder en tegnebog på gaden, som hun
bliver sendt af sted med for at aflevere.
Hun har derfor travlt og er ved at kollidere
med en fyr på cykel, som kommer lige fra
Kanslergade med en karaffel. Det er en
karaffel, som i dag er udstillet på Arbejdermuseet, og som man kan gå ind at se.
Den omtalte karaffel blev brugt til at
skænke whisky til de forsamlede under
forhandlingerne om Kanslergadeforliget
– en whisky, som angiveligt skulle have
løftet stemningen og fået forliget til at
glide nemmere ned.
SKAL GØRE OS NYSGERRIGE PÅ FORTIDEN
Mette Finderup håber også, at bogen vil
åbne op for, at børn og forældre sammen
kan få en snak om de temaer, der tages
op i bogen.

– Man kan sætte sig ned og læse den
sammen og bruge den til at få en snak
om, hvordan det var i deres egen familie i
de forskellige perioder, der er beskrevet.
”Din oldemor boede også på en gård, og
nu skal du se billeder”. I slutningen af
hvert kapitel er der faktisk skrevet nogle
refleksioner ned om, hvad man kunne
have en snak om. For eksempel hvad det
vil sige at være fattig. På den måde er det
tænkt som en åbning til nogle historier,
der måske er svære at trænge igennem
med i en moderne verden, og som måske
ikke er det, man møder på Netflix.
Bogen lægger også op til diskussioner af
spørgsmål, der kan være lige så aktuelle i
dag, som da personerne i bogen diskuterede dem for over 100 år siden:
– Et kapitel handler om den ny grundlov, der giver kvinder stemmeret. Barnet
synes, det er uretfærdigt, at hun ikke
har valgret, når nu de voksne snakker
så meget om, at alle skal have lov til at
bestemme. Så må arbejderfaren tage
snakken med barnet og bruge de samme
argumenter, som overklassen tidligere har
brugt som argument for, at arbejderklassen ikke skulle have stemmeret.
Er der noget, som særligt har overra
sket dig, mens du skrev bogen?
– Jeg har været overrasket over, hvor
stor forskel der var på de vilkår, børn
voksede op under på landet og i byen.
Vi hører ofte om, hvordan man i byerne
boede i små uhumske lejligheder. Men
faktisk begyndte man i byerne ret hurtigt
at gennemføre byfornyelse, bygge almene
boliger, man havde styr på, at børnene
kom i skole, og man sørgede for, at de
ikke arbejdede på fabrikker. Mens børn på
landet, der var ude at tjene, mange steder
stadig sov i stalden hos køerne.
FIK EN SNAK OM FATTIGDOM MED
SINE BØRN
En af dem, der har læst bogen sammen
med sine børn, er det socialdemokratiske
folketingsmedlem Ida Auken. Og hun
er begejstret for bogens evne til at gøre
historien nærværende for både børn og
forældre:
– Historien bliver altid mere levende,
når man kan se nogle mennesker for sig,
som har været midt i den. Man spejler sig
i sin egen familiehistorie og tænker over,
hvor ens bedsteforældre, oldeforældre og
tipoldeforældre var på det tidspunkt. Og
det lykkes bogen at trække tråde både

frem og tilbage, så man føler sig bundet
sammen i én lang fortælling, forklarer Ida
Auken.
Også Ida Auken og hendes børn har
hæftet sig ved de forhold, som børn tidligere voksede op under i Danmark:
– Når man for eksempel læser om
tiden i 20’erne og 30’erne, så bliver man
virkelig mindet om, hvor kort tid siden det
er, at ganske mange mennesker levede i
fattigdom og armod i Danmark. Så vi har
haft samtaler om, hvordan det var at være
et barn, der voksede op i fattigdom, og
være bange for at komme hjem og skulle
hjælpe forældrene med at tjene penge.
Også på det mere jordnære plan har
bogen åbenbaret nye erkendelser hjemme
hos Ida Auken:
– Min søn ville gerne vide, hvorfor et
af børnene hed Harald. Så vi fandt et
billede af Harald Brix [der var med til at
grundlægge Socialdemokratiet, red.], og
han sagde: ”Sådan noget hår vil jeg gerne
have”. Så det gik op for mig, at Harald Brix
var en rigtig hipster, siger Ida Auken med
et smil.
”Nielsens Danmarkshistorie” er udkom
met på forlaget Alvilda. Den kan købes
hos boghandlere over hele landet
til 149,95 kr.

SOCIALDEMOKRATIET
PÅ BOGFORUM 2021
Socialdemokratiet deltog i november for første gang med en stand på Bogforum i Bella
Center. Her kunne man møde en række socialdemokratiske politikere.
Ud over ”Nielsens Danmarkshistorie” var
den socialdemokratiske stand præget af bogen ”De rejste sig trodsigt i vrimlen”, hvor 30
socialdemokrater portrætterer 30 tidligere
og nuværende socialdemokrater.
Man kunne eksempelvis høre bogens redaktør, Dan Jørgensen, i samtale med Poul
Nyrup Rasmussen, der har skrevet portræt
af Thorvald Stauning, og miljøminister Lea
Wermelin i samtale med Ritt Bjerregaard,
som hun har skrevet portræt af.
Også Mogens Lykketoft, Jens Kramer Mikkelsen, Mogens Jensen, Benny Engelbrecht og
Ane Halsboe-Jørgensen var blandt de socialdemokrater, man kunne møde til Bogforum.
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JEPPE BRUUS:

DE HÆLDER BENZIN PÅ
MISTILLIDENS BÅL, PRÆCIS
SOM TRUMP GJORDE I USA
Socialdemokratiets politiske ordfører er chokeret over de borgerlige partier,
som fører rendyrket Trump-kampagne, sår mistillid til vores myndigheder, herunder politi og sundhedspersonale, og ser stort på komplet mangel på beviser
for deres anklager i minksagen.

D

a Socialdemokratiets politiske
ordfører, Jeppe Bruus, for nylig
vendte tilbage til Christiansborg
efter flere måneders barsel med sin søn
Viggo, så var intet længere helt, som han
havde forventet.
”Borgen er vendt på hovedet”, skrev
den politiske ordfører på Facebook og
fortsatte forundret: ”Da jeg gik på barsel
for et par måneder siden, handlede ’samtalen’ på Borgen om arbejdspresset, at
tempoet skulle ned, og at vi skulle styrke
den demokratiske samtale og inddragelse. Det var en god og vigtig debat”. Men
den hverdag, som den politiske ordfører
vendte tilbage til, er med hans egne ord
gået i ”selvsving”.
Socialdemokraten har i denne udgivelse
sat den politiske ordfører stævne for at få
beskrevet den nye politiske virkelighed på
Christiansborg.
Når du siger, at visse politikere er gået i
selvsving, hvad mener du så helt konkret?
– Jeg har faktisk været dybt chokeret over
de borgerlige. Vi har brug for en kritisk opposition, men det, vi er vidner til, er uhørt
for dansk politik. Det, vi oplever lige nu,
ligner til forveksling noget, som er taget
ud af Donald Trumps drejebog. Støjberg
sagde ”dræn sumpen” ligesom Trump,
Venstres Ungdom har kørt kampagnen
”Mette for prison”, ligesom Trump gjorde
med ”lock her up” over for Hillary Clinton.
Venstre og Det Konservative Folkeparti
taler om ”bevidst bortskaffelse af bevis-
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materiale”, akkurat som Trump sagde om
Clintons e-mails, og Jakob Ellemann-Jensen gentager ved hver en given lejlighed,
at statsministeren skulle lyve. Alle disse
påstande fremlægges uden nogen form
for bevis. Det er konspirationer og uvederhæftige anklager.
– Samtidig er der efterhånden talrige
eksempler på, at de borgerlige partier
undervejs i coronahåndteringen har sået
tvivl om det arbejde, som vores myndigheder udfører.
Men regeringen har vel begået fejl, og
derfor skal man vel også besvare de konkrete spørgsmål?
– Der er ingen tvivl om, at der er begået
fejl i forbindelse med minksagen. Det var
ikke en fejl at træffe beslutningen om at
slå mink ned. Med den risikovurdering,
der lå, kunne det ikke være anderledes.
Men naturligvis skal der være hjemmel til sådan en beslutning. Derfor har
vi også bakket op om nedsættelse af
Granskningskommissionen, der skal kigge
forløbet igennem.

Vi har brug for en
kritisk opposition,
men det, vi er vidner til, er
uhørt for dansk politik.
JEPPE BRUUS

De borgerlige siger, at regeringen godt
vidste, at der ikke var hjemmel til beslutningen?
– Det er et godt eksempel på deres negative smædekampagne. Hele Folketinget
har været med til at nedsætte en kommission, der skal give svar på, hvem der
vidste hvad hvornår. I stedet for at afvente
resultatet skyr de borgerlige ingen midler
til at drage konklusioner og så tvivl om
regeringens forklaring om, at man ikke
blev gjort opmærksom på den manglende
hjemmel, da man traf beslutningen.
– Her er det værd at huske, at der ikke
er én eneste af de mange embedsmænd
og politikere, der har vidnet i minkkommissionen, som deltog i mødet, hvor
beslutningen blev truffet, der har undsagt
eller skabt tvivl om regeringens forklaring.
Ikke én. Tværtimod synes afhøring for

ANNONCE

afhøring at gøre det mere og mere tydeligt, at regeringen
og statsministeren ikke vidste noget om den manglende
hjemmel. Alligevel bliver højrefløjen ved. Som en borgerlig
debattør for nylig beskrev det i Jyllands-Posten: ”De fleste
borgerlige politikere ved godt, at anklagerne er falske. Men
de er ligeglade”. Jeg begynder desværre at tro, at han kan
få ret.
Er det ikke bare oppositionen, der stiller kritiske spørgsmål, udfordrer regeringen og agerer, ligesom man altid bør
forvente, at en opposition gør?
– Nej, det er det ikke. Det er ganske enkelt uordentligt,
når Venstre kræver en rigsretssag, før Granskningskommissionen har afsluttet sit arbejde, når Det Konservative
Folkeparti betvivler politiets gennemgang af sms’erne i
Statsministeriet, og når de borgerlige partier over en kam
insinuerer, at det skulle være en stor sammensværgelse,
hvor politikere, politi og embedsmænd skiftevis dækker
over hinanden. De hælder benzin på mistillidens bål, præcis
som Trump gjorde i USA. Og de gør det uden at fremlægge
en flig af beviser. Det er at sprede gift for vores demokratiske institutioner.
Hvordan ville du selv have ageret anderledes? Spiller
de blå partier ikke blot spillet på Christiansborg, som
desværre kan være lidt hårdt og altid vil være en form for
kontaktsport?
– Jeg har selv stået i præcis samme situation i denne
valgperiode og husker tydeligt, med hvilken seriøsitet vi
i Socialdemokratiet besluttede at stemme for nedsættelse af Instrukskommissionen, som undersøgte Inger
Støjberg i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar. Vi var
meget bevidste om alvorens karakter, og at kommissionen skulle have lov til at arbejde, uden at vi som politikere
løbende blandede os og kommenterede sagens gang. Og
derfor har jeg som retsordfører og som politisk ordfører
heller aldrig nogensinde udtalt mig om, hvordan Instrukskommissionen burde arbejde, eller hvilke konklusioner
den burde træffe. Vi har modsat V og K været tålmodige,
ordentlige og seriøse. Derfor har vi givet Instrukskommissionen arbejdsro uden at blande os på nogen måde. Det er
den eneste anstændige måde at arbejde på, når vi bruger
skatteydernes penge på at nedsætte undersøgende kommissioner. Man slår plat på kommissionernes arbejde, hvis
man på forhånd har skrevet konklusionen. Både Venstre
og Det Konservative Folkeparti stemte jo faktisk for et
borgerforslag, der ville have Mette Frederiksen stillet for
en rigsret, selvom vi lige var blevet enige om i Folketinget
at nedsætte en kommission, der skulle undersøge hele
forløbet. Det er jo vildt useriøst.
Granskningskommissionens arbejde forventes at fortsætte
frem til april, men tror du, at diskussionen om ”den gode
demokratiske samtale” vender tilbage?
– Det er jeg nødt til at tro på. Og jeg føler mig også overbevist om, at den nuværende Trump-kampagne bliver gennemskuet af danskerne. Og jeg vil da gerne opfordre alle til
at efterlyse ordentligheden og bevis for påstande om løgn,
når man støder på det på sociale medier og andre steder.

SPÆNDENDE
EU-STUDIEREJSER I 2022
Busrejse til EU-byen Bruxelles
og den historiske by Waterloo
Udrejse fra flere jyske byer lørdag morgen den 14. maj og
hjemkomst onsdag morgen den 18. maj 2022. Tre hotelovernatninger i det centrale Bruxelles.
Deltagerne vil få en grundig indsigt i EU’s opbygning og funktioner. Møde med Niels Fuglsang, MEP, besøg i EU-Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet.
Pris pr. deltager på dobbeltværelse maks. kr. 3.700,00.

Busrejse til EU-byen Strasbourg,
Köln og Luxembourg
Udrejse fra flere jyske byer lørdag morgen den 10. september
og hjemkomst onsdag aften den 14. september 2022.
Fire hotelovernatninger.
Deltagerne vil få en grundig indsigt i EU’s opbygning og funktioner. Møde med Niels Fuglsang, MEP, besøg i Europarådet,
Europa-Parlamentet og Den Europæiske Unions Domstol.
Besøg i byerne Köln, Luxembourg, Strasbourg, Alsace og
Moselvindistrikterne.
Overnatning på hotel i Strasbourg, Trier og Köln.
Pris pr. deltager på dobbeltværelse maks. kr. 4.100,00.

Rejseinformation
• Rejserne udbydes til hele Danmark, og deltagelse vil være
efter ”først til mølle-princippet”.
• Ved tilmelding skal deltagerne oplyse, navn, adresse,
fødselsdato, pasnummer og telefonnummer til Knud Egon
Poulsen, Rødtjørnvej 25, 7400 Herning, tlf. 20 22 68 25 eller
e-mail kep@runer.dk
• Deltagerbetaling vil blive opkrævet, når den enkelte rejse er
udsolgt. Enkeltværelsestillæg kr. 1.000,00.
• Deltagerbetaling dækker rejsen tur-retur, officielle
besøg, møder og morgenmad. Tre hotelovernatninger på
Bruxelles-rejsen og fire hotelovernatninger på Strasbourgrejsen.
• Busopsamling i flere midt-, øst- og sydjyske byer.
• Vi tilbyder på rejser fælles frokost og aftensmad til fornuftige priser.
• Deltagerne er selv ansvarlige for de personlige rejse-, afbuds- og hjemrejseforsikringer og det blå sygesikringskort.
Rejse- og turansvarlig: Region Midtjylland
v. Knud Egon Poulsen, Herning, tlf. 20 22 68 25

SOCIALDEMOKRATEN DECEMBER 2021 25

XXXXX

NYT FRA GRUPPEFORMANDEN

Masser af ansvar og indflydelse til
vores delegation
Når man sammenligner vores danske socialdemokratiske delegation med nogle
af de andre, kan vi nemt virke små. Der er
16 tyske, 18 italienske og 21 spanske socialdemokrater. Vi er tre danske. Men vi er
ikke uden indflydelse, og den indflydelse
kommer kun til at stige næste år. Vi har
nemlig lige landet nogle rigtig spændende
ansvarsområder.
Niels Fuglsang er blevet chefforhandler
på revideringen af EU’s energieffektiviseringsdirektiv, Marianne Vind er chefforhandler på EU’s nye syvårige strategi for
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen,
og jeg fortsætter kampen for at regulere
techgiganterne som EU-Parlamentets chefforhandler, når vi næste år skal forsøge at
blive enige med Rådet og EU-Kommissionen om ny lovgivning.

MEP’erne arbejder og
stemmer hjemmefra i
første nedlukning

Året går på hæld – og hvilket år! Her tager
jeg dig med bag kulisserne og ind i nogle af de
overvejelser, vi gør os i Parlamentet. Jeg håber,
du vil læse med.
Mange hilsner
Christel

Afstanden er b
 levet
endnu kortere
Vi vidste godt, at der var et potentiale i onlinemøder, men coronapandemien har virkelig understreget
det. Og vi håber, at I vil holde fast i at
invitere os hjem i partiforeningen eller ind i stuerne via onlinemøder. Der
er blevet kortere til Bruxelles end nogensinde før. Pludselig kan vi holde et
politisk møde med socialdemokrater i
Bogense, Billund, Brabrand eller Bogø
på en helt almindelig tirsdag aften,
hvor vi før havde meldt fra, fordi vi er
i Bruxelles. Onlinemøderne gør det
muligt for os.
Det vil vi alle tre opfordre jer til at
holde fast i. Vi vil altid gerne diskutere EU-politik. Og nu er det virkelig
blevet meget lettere.

En socialdemok
ratisk bølge
over Europa

Der har været m
ange gode nyhe
der
at rappor tere om
for vores socialdemokratiske fa
milie i Europa de
t
sidste år. Særli
gt tydelig t i hu
kommelsen er selvf
ølgelig SPD’s va
lgsejr i
Tyskland og Ar
beiderpar tiets
valgsejr
i Norge.
Selvom nationa
le valg ikke æn
drer
sammensætning
en i Europa-Par
lamentet, kan vi
alligevel godt m
ærke,
at der er ved at
være en større
politisk selvtillid ho
s vores socialde
mokratiske kollega
er. Det betyder
noget, når partiet
derhjemme kla
rer sig
godt. Man rank
er ryggen på en
anden
måde. Nu håbe
r vi, at den gode
udvikling kan forts
æt te de næste
to og
et halvt år, så vi
kan få endnu fle
re
socialdemokra
ter valgt ind i Eu
ropaParlamentet i 20
24.
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Glædelig jul
& godt nytår!
Vi fortsæ tter kampen for et bæredygtigt
retfærdigt Europa i 2022!

og
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EUROPAKORTET
BLEV LIDT
RØDERE
I 2021!

FINLAND
Statsminister
Sanna Marin er
socialdemokrat
(SDP).

NORGE

Arbeiderpartiet vandt
valget til Stortinget i
Norge i september, og
Jonas Gahr Støre er
ny statsminister i en
koalitionsregering med
Senterpartiet og Socialistisk Venstreparti.

DANMARK
FRANKRIG
De franske socialdemokrater i Parti
Socialiste overraskede ved det franske
regionalvalg og gik
langt mere frem,
end valgprognoserne havde spået.

Statsminister
Mette Frederiksen er socialdemokrat.

PORTUGAL

TYSKLAND

Portugals socialdemokratiske præsident, Marcelo Rebelo de Sousa,
blev genvalgt med 60 %
af stemmerne i januar.
Det var et jordskredsvalg
til Partido Socialista.
Statsminister António
Costa er socialdemokrat
(Partido Socialista).

SVERIGE
De svenske socialdemokrater leder regeringen i Sverige. Da Stefan
Löfven (genvalgt i 2018)
er gået af som formand
for Socialdemokraterna,
forventes den nyvalgte
formand, Magdalena
Andersson, at blive ny
svensk statsminister.

De tyske socialdemokrater gik 5,2 %
frem ved forbundsdagsvalget i september, og alt tyder på, at Olaf Scholz
fra SPD bliver ny kansler med opbakning fra De Grønne og FDP inden jul.

SPANIEN
Statsminister Pedro Sánchez er
socialdemokrat (PSOE).

MALTA
Statsminister
Robert Abela er
socialdemokrat
(Partit Laburista).
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Forhandlingerne er hårde og lange. De store techvirksomheder,
deres lobbyister og de borgerlige
nægter at stille techgiganterne
til ansvar og vil ikke skabe åbenhed omkring algoritmerne.

XXXXX

CHRISTEL SCHALDEMOSE:

VI HAR EN HISTORISK
MULIGHED FOR AT
SÆTTE EN STOPPER
FOR TECHGIGANTERNES
MAGTMONOPOL

I

denne tid er et af årtiets største kampe
på det digitale område ved at udfolde
sig i Bruxelles. I Europa-Parlamentet
er Socialdemokratiets gruppeformand,
Christel Schaldemose, chefforhandler
på den såkaldte ”Digital Services Act”.
Lovforslaget har særligt til formål at
regulere de multinationale techgiganters
platforme og de algoritmer, der bestemmer, hvad du ser på de sociale medier
såsom Facebook.
Christel Schaldemose er en travl parlamentariker i disse måneder. Kalenderen
er fyldt med forhandlinger og møder med
politiske med- og modspillere. Christel
Schaldemose har siden starten af 2021
arbejdet intensivt med at lande en ambitiøs aftale, der for første gang vil regulere
nogle af verdens største virksomheders
dybeste hemmeligheder: deres algoritmer. Algoritmerne bestemmer nemlig
i dag meget af det indhold, vi ser på
eksempelvis vores Facebook-side. Derfor
har algoritmerne en enorm magt og indflydelse på vores hverdag og nyhedsstrøm
på nettet.
– Det er ekstremt komplicerede og tekniske forhandlinger. Men det kan egentlig
siges meget simpelt: Målet er at stille
skrappe krav til techgiganterne. Hvad der
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er ulovligt offline, skal også være ulovligt
online. Vi skal skabe gennemsigtighed
omkring techgiganternes algoritmer, så
de ikke er til skade for vores børn og demokrati, og platformene bør stå til ansvar
for virkningen af deres algoritmer, siger
Christel Schaldemose.
Det er netop algoritmerne, der er en af
de store knaster i forhandlingerne. For
Christel Schaldemose er det klart, at der
skal skabes åbenhed og ansvarlig-

Christel Schaldemose vil som
chefforhandler på den såkaldte
”Digital Services Act” stramme
reglerne markant for nogle af verdens største techvirksomheder.
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hed omkring algoritmernes indvirkning på
vores børn, unge og demokrati: – Vi kender alle historierne om unge teenagepiger, som har dårligt selvværd på grund af
det indhold, de ser på de sociale medier.
Meget af det skyldes de hemmelige algoritmer, som bestemmer, hvilket indhold
der bliver vist for vores børn. Algoritmerne
er designet til at fastholde os på deres
platforme så længe som muligt – og de er
flintrende ligeglade med, om det skader
vores børns selvværd og giver dem ondt
i sjælen. Samtidig står stormen på den
amerikanske kongres i januar stadig som
et lysende eksempel for mig på, hvordan
sociale medier og deres platforme kan
medvirke til at sprede fake news, opildne
til had og ødelægge og polarisere vores
demokratiske samtale på nettet. Det må
vi aldrig acceptere.
AFTALE SKAL VÆRE AMBITIØS
Og netop svære forhandlinger er noget,
Christel Schaldemose har erfaring med.
I oktober måned fejrede hun 15-års
jubilæum som europaparlamentariker. I
de 15 år har hun blandt andet ledet forhandlingerne på vegne af de europæiske
socialdemokrater om at stramme reglerne
for bilernes partikeludledninger i kølvandet på den såkaldte ”diesel-gate”. Her
kom det frem, at store bilgiganter såsom
Volkswagen havde snydt på vægten, når
det gjaldt deres bilers sundhedsskadelige
partikeludledning.
– Det er altid benhårde forhandlinger i
Parlamentet. Her fastsætter vi ofte regler,
der skal regulere globale industrier, så
der er ofte store økonomiske interesser
på spil. Det gjaldt de store bilproducenter
dengang, som det gælder de store techgiganter i dag, hvor en hær af techlobbyister
prøver at påvirke mig og mine kolleger,
siger hun.

Vi har en chance lige nu for
at lave lovgivning, der stiller
skrappe krav til techgiganterne, og en
unik mulighed for at stille dem til ansvar
for de negative konsekvenser, som
platformenes algoritmer har på vores
demokrati.
CHRISTEL SCHALDEMOSE

Digital Services Act regulerer techgiganternes brug af algoritmer og skal samtidig
forbedre forbrugernes rettigheder, når
de handler online. Det er altså verdens
rigeste virksomheder såsom amerikanske
Facebook, Google og Amazon, spillereglerne lige nu skal strammes for.
Så rollen som benhård forhandler er
ikke uvant for Christel Schaldemose. Selvom modstanden denne gang er massiv, så
møder hun modstand fra en uvant kant.
– Når vi skal stramme kravene og
reglerne for industrien, er de konservative og liberale oftest imod. De taler
langt hen ad vejen industriens interesser.
Det er der som sådan ikke noget nyt i.
Men med de nuværende Digital Services
Act-forhandlinger er den europæiske
venstrefløj i Parlamentet endt i en uhellig
alliance med de borgerlige. Venstrefløjen
hernede kan ende med at stemme med de
borgerlige, fordi de tror, at retten til at tale
frit kommer i klemme. Det er ikke en reel
risiko. Jeg er meget opmærksom på det,
og jeg mener faktisk, at vi beskytter den
frie tale med denne lov. Men at undlade at
stille platformene til ansvar betyder bare,
at det er platformene, som kommer til at
bestemme. Det vil efter min mening være
både forkert og hamrende ærgerligt, siger
Christel Schaldemose.
Hun frygter, at den uhellige alliance
mellem de borgerlige og De Grønne kan
ende med, at hele lovforslaget tabes på
gulvet.

– Vi har en chance lige nu for at lave
lovgivning, der stiller skrappe krav til techgiganterne, og en unik mulighed for at
stille dem til ansvar for de negative konsekvenser, som platformenes algoritmer har
på vores demokrati. Derfor er det enormt
farligt, når De Grønne sådan gambler med
en stor chance for at skærpe spillereglerne for de helt store techvirksomheder.
Det vil være katastrofalt, siger Christel
Schaldemose. Sådan en chance for at
stille skrappe og ambitiøse krav til techgiganterne vil måske ikke komme igen før
om mange år, vurderer hun. – Det kan vi
ikke vente på. Vi må og skal have tøjlet de
store platforme nu. Det haster med at få
opstillet regler. Ellers kan det få alvorlige
konsekvenser for vores børn og unge – og
i sidste ende for vores demokrati.

PODCAST
Hør mere om Digital Services Act,
og hvordan vi tøjler techgiganterne,
i podcasten ”Europa Under Overfladen: Hvem har ansvaret på de sociale
medier?”
https://piopio.dk/europa-underoverfladen-hvem-har-ansvaret-paa-
de-sociale-medier
eller
https://podcasts.apple.com/dk/
podcast/europa-under-overfladen/
id1556853078
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– Slid, rygskader og stress er
blot nogle af mange områder,
vi skal forbedre på vores arbejdspladser.

MARIANNE VIND:

NU SÆTTER VI KURSEN
MOD SIKKERHED OG
SUNDHED PÅ EUROPAS
ARBEJDSPLADSER
J

– Forhandlingerne går sommetider i hårdknude, fordi der er mange forskellige interesser på
spil. Nu arbejder vi på at finde kompromiser.
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eg så skuffet til, da EU-Kommissionen
i foråret præsenterede en strategi for,
hvordan vi i EU skal bringe sikkerhed
og sundhed ind på vores arbejdspladser
de næste syv år. Som så ofte før med
Kommissionen var den slet ikke ambitiøs nok. Der var ikke nok initiativer, der
skulle bekæmpe stress, arbejdsrelateret
kræft og et dårligt psykisk arbejdsmiljø.
”Det er simpelthen ikke godt nok, når
så mange bliver syge – eller mister livet
af at gå på arbejde”, tænkte jeg. Det er
bragende forkert, at hver femte europæer
rammes af stress, og at 120.000 europæere hvert år får konstateret kræft, efter
at de i deres arbejdsliv har håndteret
kræftfremkaldende stoffer.
Derfor var jeg ikke et sekund i tvivl, da
vi i Parlamentet fik mulighed for at komme med indsigelser. Jeg ville stå i spidsen
for den proces. Det var der også andre,
der gerne ville. Blandt andre ville nogle af
vores svenske naboer også gerne gøre sig
gældende. Og hvis ret skal være ret, så er
svenskerne også ganske gode til arbejdsmiljø. Alligevel syntes jeg, det var vigtigt,
at netop den her strategi havnede hos os
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Jeg ved ikke,
om det er, fordi
jeg lidt er kendt som
Miss Arbejdsmiljø i
Parlamentet, men rollen
som chefforhandler
landede på mit bord.
MARIANNE VIND

danske socialdemokrater. Så jeg pressede på og forsøgte at trykke på de rigtige
knapper, der kunne sende strategien i min
retning – og det lykkedes. Jeg ved ikke, om
det er, fordi jeg lidt er kendt som Miss Arbejdsmiljø i Parlamentet, men rollen som
chefforhandler landede på mit bord. Det
var lige før, champagneflaskerne poppede
på kontoret den dag. ”Yes”, tænkte jeg,
”nu kan vi virkelig hæve barren for, hvor
ambitiøse vi skal være på området”.
For mig er det helt afgørende, at vi ikke
glemmer noget – eller nogen. Den her
strategi skal være for alle arbejdstagere.
Derfor har vi gjort en kæmpe indsats for
at samle input. Blandt andet fra nogle af
jer ude i partiforeningerne. Guderne skal

vide, at I er smækfyldte med gode ideer og
stærke erfaringer. Men vi har også snakket med fagforeninger og arbejdsgiverforeninger. Med handicaporganisationer og
arbejdstilsyn. Med LGBTI+-organisationer
og brancheforeninger. For ikke at tale om
alle de arbejdspladser, jeg selv har besøgt.
Alt sammen for at sikre, at vi får strikket
en rigtig ambitiøs og virkelighedsnær
strategi sammen.
Det er vi i gang med nu. Man kan sige,
at det, vi forhandler om i Parlamentet, er
en slags ønskeseddel. En liste af ting, som
vi gerne vil have, at Kommissionen skal
have med i strategien.
Vi er nået langt i processen. De forskellige politiske grupper fra alle EU’s
medlemsstater har udarbejdet ændringsforslag. Der er selvfølgelig store forskelle
på, hvor sunde og sikre arbejdspladserne
er rundtom i Europa.
Derfor er det lidt af en udfordring,
der nu er havnet på mit bord. Nu skal vi
nemlig til at finde kompromiser. Det er en
knivsæg, vi skal balancere på, men jeg er
ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes. Det
skal det.

– Det er utroligt vigtigt for mig
at besøge arbejdspladser. Kun
med den vinkel kan vi sikre,
at strategien gør en forskel i
virkeligheden.

SKAL MAN DØ AF
AT GÅ PÅ ARBEJDE?
Sammen med Johnni Hansen, der er
seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse, gæstede jeg Pios podcast ”EU
under ovefladen” til en snak om,
hvorfor arbejdsrelateret kræft rammer så mange europæere.
Du kan læse mere og lytte med her:
https://www.mariannevind.dk/
podcasts-med-marianne
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NIELS FUGLSANG ER BLEVET
CHEFFORHANDLER PÅ EU’S
ENERGIEFFEKTIVISERINGSLOV
I EU forhandles der lige nu om en kæmpe
klimapakke, der skal sætte gang i renoveringen af bygninger, i udbygningen af solceller og vindmøller og få det gjort dyrere
at forurene over hele Europa. I det arbejde
sidder Niels Fuglsang helt centralt placeret
som Europa-Parlamentets chefforhandler
på den nye lov om energieffektivitet. Derfor
har Niels Fuglsang været i Midtjylland for at
hente inspiration.

I

Favrskov i Midtjylland ligger en af de
mange danske virksomheder, der
producerer teknologi, der kan spare os
både penge og CO2. Virksomheden hedder
SolarVenti og producerer soldrevet ventilation. Med SolarVentis løsninger kan
man f.eks. spare op til 70 % af energien
ved opvarmning af store haller. I november var Niels Fuglsang sammen med
borgmester Nils Borring forbi for at hente
inspiration til, hvordan man kan spare
energi, og han er meget imponeret:
– I Danmark har vi mange virksomheder, der er absolut førende inden for
teknologi til at øge energieffektiviteten og
den vedvarende energi. Derfor er der her
god inspiration at hente til lovarbejdet i
EU, og samtidig kan det være en gevinst
for vores virksomheder, hvis vi vedtager
lovgivning, der øger efterspørgslen efter
deres produkter.
Niels Fuglsang er blevet chefforhandler på den lovgivning i EU, der skal sætte
standarden for energieffektivitet for 450
mio. europæere. Det er en opgave, som
han ser frem til:
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– Det her er en virkelig stor opgave.
Jeg har fået ansvaret for at levere på
EU’s målsætning for, hvor meget vi skal
spare på vores energi. Det kommer til at
påvirke enormt mange mennesker i EU.
Det handler for eksempel om, hvor mange
bygninger vi skal energirenovere, og
hvordan vi gør det smartest. Derfor er jeg
også glad for, at jeg kan hente inspiration
hjemmefra.
STØRRE KLIMAAMBITIONER I EU
2021 er det helt store klimaår i EU. I foråret fik EU en klimalov, og her til sommer

kom så en række lovforslag til, hvordan
EU kan nå klimalovens mål om at sænke
CO2-reduktionerne med 55 % i 2030. Nu
skal alle medlemslande og medlemmer af
Europa-Parlamentet forhandle den store
pakke. For Niels Fuglsang er det vigtigt, at
ambitionerne øges:
– Som ansvarlig for loven om energieffektivitet sætter jeg barren for, hvor
forhandlingerne starter. Det er alle ikke
enige om. Nogle mener, at det er dyrt og
besværligt. Så min opgave bliver at vise,
at vi ved at spare på energien faktisk både
kan spare penge på energiregningen og
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Niels Fuglsang mødtes med
EU’s energikommissær, Kadri
Simson, for at diskutere
energieffektivisering.

På besøg hos SolarVenti
i Thorsø sammen med
Favrskovs borgmester,
Nils Borring.

Mogens Lykketoft og
Niels Fuglsang deltog
begge i COP26 i Glasgow.
Niels Fuglsang talte
imod statsstøtte til
fossile brændsler til
plenar forsamlingen i
Strasbourg.

skabe nye job til dem, der ikke længere
skal arbejde i f.eks. kulminer.
MERE VEDVARENDE ENERGI
Ud over energieffektiviteten bliver et af
de store slagsmål i klimapakken, hvor
mange solceller og vindmøller de enkelte
medlemsstater i EU skal have bygget i
2030. I det nye forslag skal 40 % af EU’s
energiforbrug komme fra vedvarende
kilder. Niels Fuglsang mener, at det mål
skal være højere.
– Vi skal give målet for vedvarende
energi et ordentligt nøk opad, så vi kan få

skiftet de beskidte brændstoffer ud med
solceller og vindmøller. Det bliver en afgørende tid for den grønne omstilling, og jeg
glæder mig virkelig til at komme i gang
med forhandlingerne, siger han.
Samtidig er det vigtigt for Niels Fuglsang, at der er en social balance i klimapolitikken.
– Det er vigtigt, at den grønne omstilling
ikke bliver betalt af dem, der i forvejen har
mindst. Derfor er det vigtigt, at vi får en
samlet politik for, at omstillingen sker på
retfærdig vis, siger han.
KLIMATOPMØDE I GLASGOW
Niels Fuglsang arbejder samtidig for, at
der bliver sat en stopper for den helt store
kilde til CO2-udledning og forurening.
Nemlig kul. Derfor har han bl.a. fået en
udfasning af kul med i den resolution,
som Europa-Parlamentet tog med til det

store klimatopmøde i Glasgow i starten
af november, COP26, hvor Niels Fuglsang
selv deltog.
– Kul er noget af det sorteste, der
findes. Derfor skal vi hurtigst muligt have
det udfaset. Det lykkedes jo faktisk med
en stor indsats af bl.a. vores egen klimaminister, Dan Jørgensen, for første gang
at få nævnt, at der skal skrues ned for de
fossile brændstoffer. Men det er ikke nok.
Så nu når klimatopmødet er ovre, skal vi
fortsætte presset på de store kulforbrugere som Indien og Kina.
Ifølge Niels Fuglsang kan EU være med
til at lægge pres på de store lande som
Kina og Indien.
– Det pres skal vi skrue op for nu. Vores
mulighed for at undgå store klimaforandringer er nu og ikke om hverken fem
eller ti år.
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NAVNE & NOTER

NY BOG OM LIGEVÆRD I POLITIK
Som en del af Socialdemokratiets og fagbevægelsens
150-års fødselsdag har forfatteren Bjarne Henrik Lundis
talt med 11 kvinder
fra politik og fagforeningsarbejde om
deres erfaringer
med at arbejde
med ligestilling og
ligeværd. Det er
blevet til bogen ”Nu
er det nok!”. Det
at skabe ligeværd
har netop også
altid været en del af partiets
kerneværdier.
De 11 kvinder er i alderen
27 til 79 år. Blandt de medvirkende er Danmarks første
ligestillingsminister Jytte
Andersen, borgmesterkandidat i Nyborg Sonja Marie
Jensen og tidligere udviklingsminister Helle Degn.

Man kan også møde murer
Mette Schak Dahlmann, fhv.
formand for Kvindeligt Arbejderforbund Lillian Knudsen
og Susanne Bahne
Hansen, formand
for laboranterne
i HK.
Der er fokus på
kvindernes historie. Den fortæller
om kampen for at
opnå ligestilling
mellem mænd
og kvinder, om at
sikre kvinder ligeløn og om
at få flere kvinder valgt ind i
bestyrelser, på virksomheder,
i fagforeninger og politisk.
Og de fortæller ikke mindst
om, at ligestilling også drejer
sig om at få mændene med,
eksempelvis når det gælder
sundhed. Socialdemokratiet
har støttet udgivelsen.

MANGE BESØGTE
SOCIALDEMOKRATIET
PÅ KULTURNATTEN
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tingspolitikere og ministre
dukkede op og fik en snak
med de mange, der lagde
vejen forbi. Særlig stor var
interessen, da statsminister Mette Frederiksen
uanmeldt dukkede op.
Derudover kunne gæsterne også besøge boder hos
DSU og DUI – Leg og Virke,
ligesom Socialdemokratiets regnbuenetværk var
til stede.

Socialdemokratiet vandt
igen skolevalget! Med 23,5
procent af stemmerne blev
Socialdemokratiet de unges
klare førstevalg. Det skyldes
ikke mindst en stor indsats
fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, som gennem
valgkampen op til skolevalget
besøgte en lang række folkeskoler for at debattere med
eleverne.
”Socialdemokratiet er det
største parti ved skolevalget.
Stort tillykke med sejren til
Danmarks Socialdemokratiske
Ungdom. I tre uger har skoler
landet over haft skolevalg på
skoleskemaet. Det er skønt at
opleve de unges engagement
i demokratiet. Det er det dyre-

bareste, vi har”, skriver Mette
Frederiksen på Facebook.
Også formanden for DSU,
Frederik Vad, var tydeligt stolt:
– Vi tror på, at det handler om
at droppe ungdomspolitikersnak og finde svar på unges
konkrete problemer. Det har
vi gjort. Vores hovedsøjler har
været klima, ordblindhed og
sårbarhed. Jeg er en meget
stolt forbundsformand.
Statsminister Mette Frederiksen havde udskrevet skolevalget, og i alt 80.000 elever
i 8.-10. klasse fra mere end
750 skoler deltog. Skolevalget
arrangeres af Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Dansk Ungdoms
Fællesråd.

KAMPEN FOR VILD 
NATUR BLEV HÆDRET MED
SVEND AUKEN-PRISEN
Årets Svend Auken-pris gik til
initiativet ”Vild Med Vilje”, der
vil øge biodiversiteten ved at
udbrede den vilde natur der,
hvor mennesker bor, arbejder og leger. – Årets pris står
i naturens tegn. Formidling,
forståelse og forandring for en
vildere natur – helt med vilje.
Fra baghaven på Fyn til altankassen på Nørrebro, lød det fra
miljøminister Lea Wermelin,
da hun overrakte prisen på
Socialdemokratiets kongres i
Aalborg.
Formanden for Vild Med
Vilje, Philip Hahn-Petersen,
takkede for prisen: – Tusindvis af danskere har taget
de vilde ideer til sig i deres
haver. Og over 100 Vild Med

Vilje-partner
organisationer
lægger i dag
matrikel til bedre
levesteder for vores vilde
arter. Bag hvert enkelt Vild
Med Vilje-areal står modige
mennesker, der har turdet
gå mod normen om trimmet
græs i parcelhuskvarteret,
i erhvervsområdet og i
kommunen.
Socialdemokratiet har siden
2009 uddelt Svend Aukenprisen til initiativer, store som
små, lokale som nationale, der
er med til at gøre en forskel på
miljø-, klima- eller energiområdet. I Svend Aukens navn og
til hans minde.
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Op til efterårsferien var
der som altid kulturnat på
Christiansborg. Det er en
enestående mulighed for
at besøge Christiansborg
og møde folketingsmedlemmer og ministre.
Socialdemokratiet havde
pyntet op i Folketingets
store fællessal, og der var
masser af besøgende hele
dagen og aftenen.
Både kandidater til
kommunalvalget, folke-

DSU VANDT SKOLEVALGET

10 ÅR FOR DANMARKS FØRSTE
KVINDELIGE STATSMINISTER
Mette Frederiksen, Nicolai Wammen, Nick Hækkerup og Morten
Bødskov, som også sidder i den
nuværende regering.
Der var nok af opgaver at tage
fat på for den nye regering, der
kom til midt i den store økonomiske krise, der fulgte i
kølvandet på finanskrisen.
Arbejdsløsheden var høj,
og over hele Europa stod
de politiske yderfløje
på spring. Den nye
regering havde nok
at se til og stod også
over for at overtage
EU-formandskabet.

RUNDE FØDSELSDAGE
	10. december:
Bjørn Brandenborg, MF, fylder 30 år.
	18. marts:
Anders Kronborg, MF, fylder 40 år.
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15. november 2021 var det præcis
10 år siden, at der var folketingsvalg i Danmark. Valget resulterede
i, at Helle Thorning-Schmidt blev
Danmarks første kvindelige statsminister. Hun var seks år tidligere
valgt som Socialdemokratiets
første kvindelige formand.
Socialdemokratiet fik
ved valget 47 mandater, og efter et par
ugers forhandlinger
kunne Helle ThorningSchmidt danne regering med Radikale
Venstre og SF. Blandt
ministrene var
blandt andre

	30. marts:
Jens Kampmann, tidligere minister
og MF, fylder 85 år.
	3. april:
Orla Hav, MF, fylder 70 år.

A PÅ P L A K AT E N
– S O C I A L D E M O K R AT I E T 1 5 0 Å R –
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V E L KO M M E N T I L

HELENE
LYKKEBO
HOLBÆK

H

elene Lykkebo er født i København,
men flyttede for fire år siden til
Holbæk. Hun har ikke tidligere været
engageret i politik, men har altid været parat
til at tage en god diskussion:
– Jeg kan godt lide at diskutere. Det pirrer
mig, når der er noget, jeg ikke forstår. Nogle
gange kan folk måske godt synes, jeg bliver
lidt for vedholdende, siger hun med et grin.
– Jeg synes ikke, man skal pådutte andre sin
egen holdning, men man må gerne kunne
argumentere for sin sag.
Til daglig er hun i ressourceforløb hos en
fodterapeut med henblik på at få et arbejde
inden for kontor og administration. – Det
er det, som driver mig. Jeg vil gerne arbejde
med sprog og kommunikation og med at lave
orden og strukturer, forklarer hun.
Hun lægger ikke skjul på, at Holbæks
borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen,
er en væsentlig del af grunden til, at hun i
dag er medlem af Socialdemokratiet. Hun
satte sig nemlig ned og skrev om sine egne
erfaringer til Christina Krzyrosiak Hansen, og
det blev begyndelsen på hendes engagement
i Socialdemokratiet.
– Jeg vil gerne være med til at gøre en for-

skel og inspirere til, at vi
kan gøre tingene bedre.
Jeg synes, det er vigtigt,
at vi hører hinanden og
lytter til dem ”på gulvet”, fortæller hun.
Helene Lykkebo blev efterfølgende inviteret med til flere møder, hvor hun
kom med input til Socialdemokratiets valgkampagne i Holbæk. Og hun har fået stor respekt
for den socialdemokratiske borgmester:
– Christina har vist, at man kan komme langt
med dialog. Hun er meget synlig og går meget
op i at være til stede i hele kommunen. Det
har inspireret mig meget, for jeg har altid selv
ment, at vi skal være i dialog og fortælle hinanden, hvad der foregår.
Ud over møderne har Helene Lykkebo også
været frivillig i forbindelse med flere kampagneaktiviteter under valgkampen, blandt andet
i forbindelse med ophængningen af valgplakater. Det er også sådan, hun forestiller sig at
være aktiv i fremtiden:
– Jeg vil gerne stå bag tæppet og komme
med indspark. Og også hjælpe med til det lavpraktiske. Det er nok sådan, jeg først og fremmest vil bruge mine kræfter, slutter hun.

HELEN
E
LYKKE
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Facebook.com/socialdemokratiet

www.Socialdemokratiet.dk
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