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SOCIALDEMOKRATIET OVERBEVISTE  
MANGE EU-TVIVLERE 
I løbet af valgkampen op til folkeafstemningen om 
forsvarsforbeholdet lykkedes det Socialdemokratiet at overbevise 
mange tvivlere om at stemme ja. Det understreger vigtigheden af 
at tage samtalen med danskerne.

KLAR TIL VALG  
– REPORTAGE FRA TO KREDSE
Hvornår kommer folketingsvalget? Rundtom i landet er kredsene 
ved at gøre de sidste forberedelser. Vi har været på besøg hos både   
erfarne kandidat og førstegangskandidaten for at høre mere om, 
hvordan man griber forberedelserne an. 

 3  Leder fra Mette Frederiksen

 4  Nyt fra Christiansborg

 6  Læren fra EU-afstemningen: Dialog med danskerne virker

 9  Folkemødet vendte tilbage for fuld musik

 10  Ny DSU-ledelse: Vi skal have dem med, vi gerne vil repræsentere

 11  DSU-klumme: DSU er klar til fire år mere! 

 12  Folketingskandidater klar til et valg

 14  Wammen: Det kræver mod at samarbejde bredt

 18  Oversigt: Mange brede aftaler hen over midten

 20  Borgmestre: Det brede samarbejde skaber resultater for borgerne

 24  Det brede samarbejde er en socialdemokratisk tradition

 26  Der er mange partier, vi kan gøre meget sammen med

 28  Afdelingen var lukningstruet – nu er der masser af aktivitet

 30  Nyt fra EU

 34  Noter og navne

 36  Velkommen til Kevin Broby Kristiansen
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SOCIALDEMOKRATIET RÆKKER RÆKKER HÅNDEN 
UD TIL BREDT SAMARBEJDE
Historiske kriser kalder på bredt samarbejde hen over den politiske midte. 
Sådan lyder det fra finansminister Nicolai Wammen, som håber, at de blå 
partier vil tage imod Socialdemokratiets fremstrakte hånd og samarbejde 
om at løse de udfordringer, Danmark står over for.
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SOCIALDEMOKRATISKE BORGMESTRE 
SAMARBEJDER
Rundtom i kommunerne er det helt normalt at samarbejde 
bredt mellem partierne. Det fortæller tre socialdemokratiske 
borgmestre, som mener, at Christiansborg kan tage ved lære 
af kulturen i byrådene. 
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Mette Frederiksen 
Formand for Socialdemokratiet

 For tre år siden valgte Danmark et nyt flertal. Siden da har 
vi knoklet for at leve op til den tillid. Det blev en helt anden 
valgperiode, end nogen havde troet. Pandemien. Ruslands 

brutale krig mod Ukraine. Og inflationen er tilbage i Europa.
Danmarks udgangspunkt er godt. Vi har overskud på de offent-

lige finanser, den højeste vækst i flere årtier, og aldrig før har så 
mange danskere været i arbejde som nu. 

Men krigen kommer med en pris – også for os i Danmark og 
for resten af Europa. Vi kan meget vel risikere, at Putin lukker for 
gassen, inden det bliver vinter. Derfor er de økonomiske frem-
tidsudsigter for Europa også blevet mere usikre.

Vores fokus lige nu er på inflationen og de stigende priser. 
Hverdagen bliver stadig dyrere og dyrere. Vi mærker det alle sam-
men. Og de, der har mindst, mærker det mest.

Det vigtigste er, at så mange som muligt er i arbejde. At vi fører 
en økonomisk politik, der er ansvarlig, og som styrker beskæfti-
gelsen. I regeringen gør vi alt, hvad vi kan, for at få Danmark igen-
nem usikre tider.

De pensionister, der har mindst, får en ekstra skattefri check. 
Vi har udbetalt en ekstra varmecheck på 6.000 kr. til omkring 
400.000 hjem. Og så er der indgået en aftale om loft over husleje-
stigninger, så huslejen maks. kan stige 4 pct. i to år. 

Det er målrettet og midlertidig hjælp. På den måde kan vi både 
holde styr på inflationen og samtidig hjælpe dem, der har sværest 
ved at få enderne til at mødes.

Det er afgørende, at vi fortsætter med at se på, hvordan vi kan 
hjælpe bedst. Derfor har vi nu afsat en reserve på 2 mia. kr. i fi-
nansloven til inflationshjælp. Også den her krise skal vi håndtere 
på en solidarisk måde.

Der bliver brug for, at Folketinget arbejder sammen. Åbent og 
konstruktivt. Ligesom vi har gjort, siden regeringen kom til. Ni ud 
af ti aftaler er indgået hen over den politiske midte. Det har gjort 
aftalerne bedre og mere holdbare.

Vi har mange store opgaver foran os, som kræver bredt samar-
bejde. Vi skal videre med den grønne omstilling. Løfte velfærden 
og gøre op med unødvendige regler og bureaukrati. Styrke psy-
kiatrien og den mentale trivsel hos børn og unge. Flere unge skal 
gennemføre en uddannelse. Vi skal fortsætte vores arbejde med 
at skabe et Danmark i balance. Flere kvinder med minoritetsbag-
grund skal ind på arbejdsmarkedet. Og vi skal styrke trygheden i 
alle dele af Danmark. 

Jeg ved, at vi kan. For vi har allerede leveret på størstedelen af 
de valgløfter, vi gav danskerne. Da vi foreslog Arne-pensionen, 
blev forslaget kaldt et bluffnummer. Nu har næsten 40.000 fået 
tilkendt tidligere pension. 

Pengene følger nu med, når vi bliver flere ældre og børn. Sådan 
har det ikke altid været. Og vi er vel på et tidspunkt i valgperio-
den, hvor det også er rimeligt at kræve af de blå partier, der vil 
skære ned i vores velfærd, at de også fortæller, hvor og hvem der 
kan undværes. 

For mig er det hævet over enhver tvivl, at der er brug for flere 
medarbejdere i vores velfærdssamfund. Især på sygehusene og i 
ældreplejen. Det handler om flere forskellige ting. Uddannelser-
ne. Bureaukratiet i den offentlige sektor. Arbejdsvilkårene. Det er 
noget af det, som regeringens store reformplan – Danmark kan 
mere III – omhandler.

Vi har igen i år haft en sommer med skovbrande og hedebølger 
i Europa, og også herhjemme mærker vi de høje temperaturer. 
Klimaforandringerne er ikke en fjern fremtid, de foregår lige 
for øjnene af os. Vi har nået meget på bare tre år. Faktisk har vi 
indgået 50 klimaaftaler og nået 2/3 af vejen for at opfylde klima-
loven og målsætningen om 70 pct. reduktion i 2030. 

Men vi er langtfra i mål. Der er 
brug for, at alle lande – også 
Danmark – gør mere. Og vi 
har stadig til gode at se de 
blå partiers ambitioner for 
vores klima og miljø. 

Vi har store ambitio-
ner for Danmark. Vi skal 
styrke alt det, der gør 
Danmark til et af verdens 
bedste lande. Lad os 
passe på fremtiden. 
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STOR  AFTALE  
OM GRØN  
SKATTE REFORM
– Vi har taget mange store skridt 
i retning af Danmarks ambitiøse kli-
mamålsætning, lød det i juni fra en 
glad finansminister Nicolai Wam-
men. Regeringen havde netop ind-
gået en aftale med et stort flertal 
i Folketinget om en grøn skattere-
form. Den skal reducere Danmarks 
udledning af CO2 med 4,3 millioner 
tons frem mod 2030. Det er dermed 
det største enkeltstående bidrag 
i forhold til at nå målet om at 
reducere vores udledninger med 70 
procent i 2030.

Med aftalen er der nu skabt 
klarhed om vilkårene, så virksom-
hederne kan lægge en langsigtet 
plan for deres grønne omstilling. 
Der afsættes samtidig penge til 
målrettet hjælp til de virksomheder, 
der står til at blive hårdest ramt af 
den nye CO2-afgift, så den nye afgift 
ikke fører til, at virksomheder og 
arbejdspladser flytter ud af landet.

– Med bred opbakning viser vi 
nu, at den grønne omstilling kan gå 
hånd i hånd med en stærk industri 
og et trygt velfærdssamfund. Afta-
len er god for sammenhængskraf-
ten i vores samfund – og for den 
grønne omstilling i særdeleshed. Vi 
tror, det kan inspirere ude i verden, 
så andre lande ønsker at gøre som 
os, lød det fra Nicolai Wammen.

 NU SKAL MERE AF ÆLDRE-
OMRÅDET SÆTTES FRI FOR 
BUREAUKRATI
Mere tid til omsorg og nærvær i æl-
dreplejen, mindre tid på bureaukra-
ti og dokumentation. Regeringen 
vil nu give endnu flere kommuner 
mulighed for at blive sat fri fra 
en lang række statslige regler. Til 
gengæld skal medarbejderne have 

bedre muligheder for at 
bruge deres faglige 

kompetencer og 
sunde fornuft.

Regeringen 
indgik sidste år 
velfærdsaftaler 
med tre kom-

muner, som siden 
har haft frihed på 

ældreområdet. Det er den ordning, 
der nu skal bredes ud til endnu 
flere kommuner. Der vil dog fortsat 
gælde enkelte ”hegnspæle”, så det 
sikres, at de ældre får den pleje, de 
har behov for.

– Jeg er glad og stolt over aftalen, 
som giver vores dygtige medarbej-
dere og ledere på ældreområdet 
langt mere frihed til at skabe den 
bedste pleje, omsorg og kvalitet for 
vores ældre. Borgerne skal stadig 
have den hjælp, som de har brug 
for. Men det skal ikke være styret 
af rigide skemaer. Der er brug for 
nytænkning, lød det fra social- og 
ældreminister Astrid Krag.

 ”BØRNENES KONTANTHJÆLPS-
REFORM” KOM PÅ PLADS
”Børnenes kontanthjælpsreform”. 
Sådan præsenterede beskæftigel-
sesminister Peter Hummelgaard 
den aftale, som han i juni præsen-
terede sammen med Enhedslisten, 
SF, Radikale Venstre, Alternativet 
og Kristendemokraterne. Aftalen 
forbedrer vilkårene for børnefa-
milier og løfter 9.200 børn op over 
lavindkomstgrænsen.

Med aftalen afskaffes det nuvæ-
rende kontanthjælpsloft. I stedet 
indføres der en såkaldt trappe-
model, så det stadig er attraktivt 
at komme i arbejde. Samtidig 
gøres det nuværende midlertidige 
børnetilskud til et permanent bør-

netillæg, der er målrettet udsatte 
børnefamilier. Der indføres et nyt 
fritidstilskud til børns fritidsaktivi-
teter, og kontanthjælpsmodtagere 
får dækket hele egenbetalingen 
af tilskudsberettiget medicin til 
børnene.

– For regeringen har det været 
helt centralt, at vi målrettet hjælper 
børnene, så de nu har bedre mulig-
hed for at gå til fodbold og komme 
med til fødselsdage. Med aftalen 
cementeres det, at der skal være 
en økonomisk gevinst for foræl-
drene ved at komme i arbejde, og 
vi sikrer, at endnu flere kommer i 
beskæftigelse.
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NY GYMNASIE-
AFTALE: UNGE SKAL 
BRUGE MINDRE TID 
PÅ TRANSPORT
Med den seneste gymnasieaftale bliver 
der nu større chance for at få en plads 
på det lokale gymnasium. Med aftalen 
indføres der nemlig et såkaldt nær-
hedsprincip. Det betyder, at transport-
tid erstatter lodtrækning i fordelingen 
af pladserne på gymnasierne i de større 
byer. Den maksimale transport sænkes 
samtidig fra de nuværende 60 minutter 
til i fremtiden 45 minutter.

– Nu har vi gjort aftalen endnu bedre 
ved at indføre en maksimal transport-
tid, så de unge skal bruge mindre 
tid i bussen end i dag, siger børne- 
og undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil.

Målet med aftalen er at holde 
hånden under gymnasierne i tyndt 
befolkede områder, så eleverne i de 
dele af landet fortsat vil have mulighed 
for at vælge et gymnasium tæt på, hvor 
de bor. Aftalen skal skabe en mere 
blandet elevsammensætning på gym-
nasierne i de større byer i forhold til 
elevernes sociale, kulturelle og etniske 
baggrund.

– Vi har en god balanceret aftale, 
som tager fat både i problemerne 
med opdelte gymnasier i byerne og de 
udfordringer, der er for landgymnasier, 
der er truet på eksistensen af små 
ungdomsårgange, fortæller Pernille 
Rosenkrantz-Theil. 

FLERE SKAL KUNNE KØBE 
 BOLIG I LANDDISTRIKTERNE
Sidste år skrev vi her i Socialde-
mokraten om udfordringerne med 
at købe bolig i landdistrikterne. 
Mange danskere har oplevet at få 
afslag på at låne hos et realkre-
ditinstitut, selv hvis de har orden 
i deres egen økonomi. Nu har 
regeringen så fået gennemført 
nye regler, som gør det muligt for 
borgere i dele af landet at optage 
et statsgaranteret realkreditlån. 
Det giver bedre mulighed for at 
låne penge til drømmeboligen i 
landdistrikterne. 

– I dag er en kæmpe sejr for de 
danskere, der gerne vil bo i vores 
skønne landdistrikter. Med loven 
sikrer vi, at det ikke er postnum-
meret, der afgør, om man kan få 
et lån eller ej, og vi styrker dermed 

sammenhængskraften i Danmark. 
Det er jeg utrolig stolt af. Det har 
været en mærkesag for mig, så 
jeg håber, at de, der har oplevet 
udfordringer med afslag på grund 
af postnummeret, vil 
få gavn af statsga-
rantien, lyder det 
fra erhvervsmi-
nister Simon 
Kollerup.

Derfor vil 
den nye model 
indføre en stats-
garanti på den del af 
boliglånet, der ligger mellem 60 og 
90 procent for boliger med en han-
delspris på under 10.000 kroner per 
kvadratmeter i de dele af landet, 
hvor boligpriserne er lave.

Foto: Keld N
avntoft
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LIGESTILLINGSMINISTER KLAR  
MED PLAN MOD PARTNERVOLD
Undersøgelser peger på, at 82.000 
kvinder og 43.000 mænd udsættes 
for fysisk, psykisk eller seksuel vold 
af en nuværende eller tidligere part-
ner. Og i gennemsnit bliver 12 kvin-
der hvert år dræbt af deres partner 
eller ekspartner. Partnervold er med 
andre ord et samfundsproblem, og 
derfor har regeringen lanceret en 
handlingsplan mod partnervold og 
partnerdrab.

– Vi har alt for længe lukket 
øjnene over for partnervold. Det 
er et kæmpe svigt af voldsofrene 
og deres børn. Partnervold er et 
samfundsansvar. Alle – myndighe-
der, familie, venner og naboer – har 

et ansvar for at sige fra, spørge ind 
og reagere. Derfor skal vi kræve, 
at enhver mistanke om, at børn 
overværer vold i familien, bliver 
indberettet. Vi har et fælles ansvar 
for at trække volden ud i lyset, så vi 
kan stoppe den, siger minister for 
ligestilling Trine Bramsen.

Handlingsplanen indeholder 22 
konkrete tiltag, som sætter ind mod 
partnervold. Blandt andet skal den 
tidlige opsporing styrkes, der skal 
være bedre hjælp til ofrene og deres 
børn, og så skal der mere fokus på 
at bryde med voldsadfærden hos 
dem, der udøver den.

FÅ ”NYT FRA CHRISTIANS-
BORG” PÅ E-MAIL
Har du registreret din e-mail hos Socialdemokra-
tiets medlemssystem? Så modtager du nemlig 
også løbende vores elektroniske nyhedsbreve 
om nye udspil, aftaler, invitationer til digitale 
medlemsmøder og meget mere. Hvis du ikke 
allerede har registreret din e-mail, så skriv til 
 medlem@socialdemokratiet.dk. 

mailto:medlem@socialdemokratiet.dk


Folkeafstemningen den 1. juni 2022 gav en historisk høj opbakning bag ja-
partierne. Det skyldes ikke mindst, at titusindvis af socialdemokratiske tvivlere 
i løbet af valgkampen blev overbevist om at stemme ja. Det viser, at meget kan 
rykkes under en valgkamp.

LÆREN FRA EU-AFSTEMNINGEN:  

DIALOG MED  
DANSKERNE VIRKER

været mange socialdemokrater, som har 
stemt noget andet end det, Socialdemo-
kratiet har anbefalet. Mange af tvivlerne 
er endt med at stemme nej. Denne gang 
har mange valgt at stemme ja. 

En meningsmåling fra Megafon fra be-
gyndelsen af marts viste, at 58 procent af 
de socialdemokratiske vælgere planlagde 
at stemme ja og 17 procent at stemme 
nej. Da valgdagen oprandt, viste en ny 
måling fra Megafon, at 76 procent af de 
socialdemokratiske vælgere endte med at 
stemme ja, mens 24 procent stemte nej. 

Det kunne tyde på, at langt størstedelen 
af de socialdemokratiske tvivlere har valgt 
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1.848.242
danskere satte krydset ved ja, hvilket 
svarer til 66,9 procent. Det er den højeste 
andel af jastemmer nogensinde ved en 
EU-afstemning. Og i samtlige af landets 
92 valgkredse var der et flertal af jastem-
mer – fra de store byer til landdistrikterne. 

– Dermed står vi i aften mere samlet, 
end vi måske nogensinde har gjort, om 
europapolitikken. Det er selvstændigt 
vigtigt i en verden, hvor der er så meget 
splittelse, lød det fra Mette Frederiksen på 
valgaftenen. 

Hun glædede sig også over, at Danmark 

nu kan deltage fuldt og helt i det europæi-
ske forsvarssamarbejde. 

– Danmark har sendt et meget vigtigt 
signal. Til vores allierede i Europa og 
Nato – og til Putin. Vi viser, at når Putin 
invaderer et frit land og truer stabiliteten 
i Europa, så rykker vi andre tættere sam-
men, sagde hun.

LANGT DE FLESTE S-TVIVLERE BLEV 
OVERBEVIST
Det var ikke mindst de socialdemokra-
tiske vælgere, som denne gang stemte 
massivt ja ved valget. Det er ingen hem-
melighed, at der ved tidligere valg har 

Foto: Lasse Lundberg A
ndreasen
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DRÆBER
STADIG

Det har været forbudt at bruge as- 
best i over 40 år. Men det livsfarlige 
materiale findes stadig mange steder. 
Det er især, når bygninger renoveres 
eller rives ned, at asbesten bliver 
farlig for både håndværkerne og 
beboerne.
 
I Blik- og Rørarbejderforbundet ar- 
bejder vi for et asbestfrit Danmark. 
For ingen skal gå på arbejde med  
livet som indsats.

AT DER IKKE FINDES  
AUTORISATIONSKRAV  

til virksomheder i Danmark, som  
fjerner asbest? Medarbejderne skal 
blot tage et AMU-kursus på 4 dage!

AT 84 % AF  
SOCIALDEMOKRATIETS 

VÆLGERE MENER,  
at virksomheder, der arbejder  

med asbest, bør have en særlig 
autorisation?

Læs Blik- og  
Rørarbejderforbundets  
8 ANBEFALINGER her

V I D S T E  D U . . .

FØLG MED I KAMPEN  
på Blik- og Rørarbejderforbundets 

sociale medier.

ASBEST

AT DER BÅDE I SVERIGE,  
NORGE OG FINLAND ER KRAV  
til, at virksomheder, der arbejder 
med asbest, skal have en særlig 

tilladelse eller licens?

at stemme ja. Og at socialdemokratiske 
vælgere i højere grad end gennemsnittet 
har sat kryds ved et ja. 

– Tallene tyder på, at det i høj grad var 
Socialdemokratiet og SF, som fik overbe-
vist tvivlere og dermed flyttet stemmer 
under valgkampen. Og som dermed var 
årsagen til, at ja’et blev så massivt, som 

det gjorde, lyder det fra Socialdemokrati-
ets partisekretær, Lasse Ryberg.  

Han peger på, at Socialdemokratiet 
under valgkampen førte en kampagne, 
som tog udgangspunkt i fem grunde til, 
at danskerne skulle stemme ja. Samtidig 
prioriterede man i høj grad at komme ud 
blandt danskerne. 

– Vi har ført en kampagne, hvor vi har 
fokuseret på at være ude at tale med 
så mange danskere som muligt. Vi har i 
vores kommunikation og vores hundrede 
af gadearrangementer, paneldebatter og 
ungekampagnen gjort meget ud af at tage 
folks spørgsmål og bekymringer alvorligt 
og givet os tid til at svare på dem. Når vi 
ser på tallene, så synes jeg virkelig, at en 
vigtig lære af den kampagne er, at det 
virker at komme ud blandt folk og tale po-
litik. Den erfaring skal vi selvfølgelig tage 
med os til de kommende valgkampe.

Socialdemokratiets partikontor sørgede 
under valgkampen for blandt andet 
plakater, en tidlig brevstemmefolder, 
en samtaleplakat, som kunne bruges til 
dialogen med danskerne, og en koordine-
rende indsats for udbredelse af panel-
debatter og dialog med unge vælgere. 
Resultatet af den indsats, sammen med 
de øvrige partiers indsats, endte altså ud i 
et valgresultat, der i dansk sammenhæng 
gav en historisk høj tilslutning ved en EU-
afstemning. 

Kilde: Megafon for TV 2.

SÅ MANGE SOCIALDEMOKRATER SIGER ”JA”

8. marts 2022

58 %

1. juni 2022

76 %



GRØNNERE
RIGERE

DYGTIGERE
Vi skal have ambitioner for Danmark

Vi taler meget om behovet for store forandringer. Danmark skal være 
grønnere, rigere, dygtigere. Men som dansk økonomi ser ud i de 

kommende år, er der ikke råd til meget nyt.

På vegne af erhvervslivet har DI fremlagt en 2030-plan,  
hvor vi finder pengene til ambitioner for Danmark.

di.dk/ambitionerfordanmark

2030-planen_Socialdemokratiet 188x259.indd   12030-planen_Socialdemokratiet 188x259.indd   1 24-08-2022   14:49:0924-08-2022   14:49:09



Sommer, sol, mange mennesker og 
masser af politiske debatter. Fol-
kemødet i Allinge på Bornholm var 

tilbage i sin vanlige form efter to år, hvor 
coronaen desværre lagde sine begræns-
ninger. Socialdemokratiet havde som de 
foregående år lejet den gamle brandsta-
tion i Allinge og inviteret til fire dage med 
både politisk debat, sang og hygge. 

Der blev diskuteret en bred vifte af 
emner fra grøn omstilling og verdensmål 
over regulering af techgiganter til Putins 
invasion af Ukraine. Der kom masser af 
folk forbi, som deltog i debatterne med 

FOLKEMØDET 
VENDTE  
TILBAGE FOR 
FULD MUSIK
Efter to år med corona var Folkemødet på Bornholm 
igen i år tilbage i vanlig stil. Socialdemokratiet var 
 traditionen tro til stede på den gamle brand station i Allinge 
med masser af spændende indslag. 

spørgsmål og kommentarer til politikere 
og eksperter. 

UNGES TRIVSEL, QUIZ OG FÆLLESSANG 
Kulturminister og kirkeminister Ane 
Halsboe-Jørgensen talte om mistrivsel og 
ensomhed blandt børn og unge med tidli-
gere statsminister og stifter at Det Sociale 
Netværk Poul Nyrup Rasmussen. 

– Vi vil ikke acceptere, at et ungt men-
neske præget af ensomhed blive overladt 
til sig selv, lød det fra den tidligere stats-
minister. Han og Ane Halsboe-Jørgensen 
var enige om, at en vigtig del af løsningen 
er at opbygge stærke fællesskaber blandt 
børn og unge. 

Ind imellem de mange debatter 
blev der også plads til blandt andet 
en quiz med Mogens Jensen og fæl-
lessang med Benny Engelbrecht. 

Ud over at være til stede på 
brandstationen var ministrene og 
folketingsmedlemmerne rundt i de 
mange telte på festivalen, hvor de 
repræsenterede Socialdemokratiet 
på bedste vis i de mange debat-
ter, andre afholdt rundtomkring i 
Allinge.

OPGØR MED KARAKTERRÆSET
De unges trivsel havde også en 
vigtig plads i statsminister Mette 
Frederiksens tale, da hun indtog 
den store scene i Allinge på Fol-
kemødet. Hun talte blandt andet 
om karakterræset i uddannelses-
systemet. 

– Kravet er i dag, 
at man skal have 
topkarakterer. Ikke 
bare gode karakterer, 
men topkarakterer, lød 
det fra Mette Frederiksen, 
som brugte anledningen til at 
foreslå en reform af optagelsessystemet: 
– Derfor vil jeg i dag foreslå, at vi sætter 
en grænse for, hvor højt et karaktergen-
nemsnit vi i fremtiden skal kræve, for at 
unge bliver optaget på en videregående 
uddannelse. 

Næste års folkemøde finder sted 15.-
18. juni 2023.  

Foto: Lasse Lundberg A
ndreasen
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 Danmarks Socialdemokratiske Ung-
dom har fået ny ledelse. Ved DSU’s 
kongres i maj stoppede Frederik 

Vad Nielsen som forbundsformand efter 
4½ år på posten. Ny formand er den hidti-
dige næstformand, Katrine Evelyn Jensen. 
Sammen med den nyvalgte forbunds-
sekretær, Signe Kaulberg Jespersen, og 
næstformand, Carl Emil Lind Christensen, 
skal hun nu lede DSU de næste to år.

– Det projekt, vi har stillet os i spidsen 
for, har overskriften ”Arbejderbevægel-
sens politiske ungdomsorganisation”. Det 
er meget afgørende for os, at man som 
faglært har mulighed for at være med. Da 
jeg startede i DSU, var det næsten kun 
gymnasieelever, jura- eller statskund-
skabsstuderende, der var aktive. Vi har 
gjort meget for, at DSU skal være et sted, 
hvor dem, vi gerne vil repræsentere, er 
med i vores organisation, fortæller Katrine 
Evelyn Jensen. 

VIL NYTÆNKE DET POLITISKE ARBEJDE 
Katrine Evelyn Jensen er nyuddannet jurist 
og Signe Kaulberg Jespersen nyuddannet 
folkeskolelærer, mens Carl Emil Lind Chri-
stensen er i gang med en uddannelse som 
industritekniker. Dermed repræsenterer 
de selv den uddannelsesmæssige forskel-
lighed, de også gerne ser i resten af DSU. 

– Vi har fokuseret meget på at nytænke 
den måde, vi holder aktiviteter på. Det 
behøver ikke altid at være et langt politisk 
oplæg med højtflyvende debatter. Det kan 
også være at male et banner og stille sig 
ned foran det lokale rådhus. Så vi bliver 
mere aktivistiske og får flere forskel-

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom har de 
seneste år fået flere aktive medlemmer med en 
faglig baggrund. Det har krævet nye måder at 
arbejde på både politisk og organisatorisk. 

lige typer med, fortæller Signe Kaulberg 
Jespersen. 

LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE MED ANDRE 
UNGDOMSORGANISATIONER
På kongressen i maj vedtog de unge so-
cialdemokrater et oplæg med de vigtigste 
ønsker til en ny regering. Oplægget var 
blevet udarbejdet i samarbejde med en 
række ungdomsorganisationer, blandt 
andet Metal Ungdom, Lærerstuderendes 
Landskreds og SIND Ungdom. Det førte 
blandt andet til et øget fokus på, at er-
hvervsuddannelserne skal prioriteres. 

– Vi har arbejdet meget med ligevær-
dige politiske samarbejder med de faglige 
ungdomsorganisationer. Så vi laver 
politik, der tager udgangspunkt i den 
hverdag, man oplever på byggepladser, på 
fabrikker, i køkkener og så videre, fortæl-
ler Carl Emil Lind Christensen. 

Han var i foråret en af hovedkræfterne 
bag ”lærlingeoprøret”, hvor 
Politiken ryd-
dede forsiden til 
fortællinger fra 
lærlinge om dårlige 

undervisningsforhold, forældet udstyr og 
nedslidte bygninger.

DE UNGE VIL GERNE SOCIALDEMOKRA-
TIET
I den offentlige debat hører man fra tid 
til anden kommentatorer fortælle, at 
Socialdemokratiet har et problem med 
at tiltrække de unge. Hvordan oplever 
DSU’erne stemningen blandt de unge, når 
de er ude på kampagne? 

– Vi møder da også unge, som tror, at 
Socialdemokratiet kun interesserer sig 
for gamle mennesker. Men faktisk synes 
jeg, at de fleste unge er meget fordomsfri. 
Og når vi kigger dem i øjnene og fortæl-
ler, at vi oplever en stor lydhørhed blandt 
ministrene for vores synspunkter, så bli-
ver mange unge interesserede, fortæller 
Katrine Evelyn Jensen. Hun minder også 
om, at DSU sidste år blev de klart største 
ved skolevalget, der blev afholdt blandt 
de ældste klasser i folkeskolen. Signe 
Kaulberg Jespersen supplerer: 

– Fortællingen fra kommunalvalget 
blev jo, at vi gik tilbage i de store byer. 
Men vi så altså også DSU-kandidater i de 
store byer, som havde mange frivillige, og 
som fik rigtig flotte valg. De gik ud og tog 
dialogen med unge på uddannelserne og 
i boligområder. Så jeg tror også, at vi skal 
være bedre til at gå ud og tage snakken 
med folk.  

 
Katrine Evelyn Jensen vil fremover skrive 
fast i Socialdemokraten i DSU-forman-
dens klumme. Du kan læse hendes første 
klumme på næste side, hvor hun blandt 
andet fortæller mere om DSU’s politiske 
mærkesager.  

NY DSU-LEDELSE:  

VI SKAL HAVE DEM 
MED, VI GERNE VIL 
REPRÆSENTERE

Den nye DSU-ledelse. 
Formand Katrine Evelyn 

Jensen (øverst til venstre), 
forbundssekretær Signe 

Kaulberg Jespersen (til 
højre) og næstformand, 

Carl Emil Lind Christensen 
(nederst).

SOCIALDEMOKRATEN SEPTEMBER 202210
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Kære socialdemokrater
Mit navn er Katrine Evelyn Jen-

sen, og jeg er DSU’s nye forbunds-
formand. Sammen med Signe Kaulberg 
Jespersen og Carl Emil Lind Christensen 
som hhv. forbundssekretær og næstfor-
mand har vi fået den store ære at føre 
DSU videre de næste to år. 

DSU står stærkt. Vi er uden tvivl den 
ungdomspolitiske organisation, der 
formår at samle flest med forskellige bag-
grunde: gymnasieelever, lærlinge, profes-
sionsbachelorstuderende og mange flere. 
Det er vores styrke, at vi favner bredt. For 
DSU skal være hele arbejderbevægelsens 
politiske ungdomsorganisation.

Lige nu har DSU fokus på én ting, og 
det er folketingsvalgkampen. I slutningen 
af juli var 280 DSU’ere på Ankersminde 
Festival, hvor vi skød valgkampen i gang 
med et brag. I DSU er der ingen tvivl: Vi vil 
kæmpe dag og nat for, at den socialdemo-
kratiske regering fortsætter med Mette 
Frederiksen i spidsen. DSU er klar til fire 
år mere! 

Vi kan være stolte over de sidste 3 års 
fremskridt. Vores samfund er blevet mar-
kant bedre og mere retfærdigt, men vi er 
ikke i mål endnu. 

Vi må konstatere, at uligheden er steget 
på vores vagt. Alt for mange børn og unge 
går ud af folkeskolen uden at kunne læse 
eller regne i tilstrækkelig grad. Mistrivslen 
blandt unge er højere end nogensinde før. 
Vi er stadig langt fra målet om et CO2-
neutralt samfund. Vi står over for store 
samfundsudfordringer – og det kræver 
fortsat socialdemokratiske løsninger! 

DSU vedtog på vores 44. kongres 
programmet ”De 10 vigtigste mål for en 
ny socialdemokratisk regering”. Det er 
vores samfundsanalyse og vores bud på de 
næste vigtige skridt for bevægelsen. Det 
vil blive svært, og løsningerne er ikke lette, 
men sådan har det altid været at være so-
cialdemokrat. Og det, jeg er allermest stolt 
af ved at være en del af bevægelsen, er, at 

vi aldrig er bange for at tage ansvar, selvom 
det er svært og udfordringerne mange. 

Særligt synes jeg, at der er brug for, at 
vi bliver mere modige og ambitiøse med 
at komme uligheden til livs. Det kræver, 
at vi tager de helt store værktøjer i brug. 
Vi må sande, at det særligt er den enormt 
skæve formuefordeling, vi ikke har gjort 
nok ved. Der er stor ulighed mellem gene-
rationerne på boligmarkedet, og mange i 
min generation får aldrig muligheden for 
at eje egen bolig, medmindre vi stopper 
prisernes himmelflugt. Det bør være et so-
cialdemokratisk mål, at flere almindelige 
mennesker får mulighed for at eje deres 
eget hjem. Derfor skal vi beskatte de store 
boliggevinster og fjerne rentefradraget for 
alle andre end førstegangskøbere. 

Sidste år fik vi en slående nyhed fra 
Rockwool Fonden: Den negative sociale 
arv er lige så stærk som i 1970’erne. Vi har 
ikke formået at bryde den. Det skyldes i 
høj grad, at uddannelsespolitikken har 
haft et forkert fokus i alt for lang tid. 
Hvis vi skal sikre, at alle børn kan læse og 
regne i tilstrækkelig grad, når de går ud 
af 9. klasse, skal vi skabe en ny vision for 
folkeskolen. Vi skal gøre folkeskolen mere 
åben og virkelighedsnær, hvor praktiske 
fag fylder mere i undervisningen. Vi skal 
indføre en reel tolærerordning i dansk 
og matematik. Indsatsen for børn med 
ordblindhed og ADHD skal styrkes. Og så 
skal erhvervsuddannelserne og FGU have 
et markant løft. Vi ved, at det er de ud-
dannelser, der løfter flest. Lad os komme 
i gang. 

Vi har ikke alle svarene på, hvordan vi 
knækker mistrivslen blandt unge. Det er 
en svær og verdensomspændende krise 
og en af vor tids allerstørste udfordrin-
ger. Men vi skylder hinanden at prøve at 
løse det. I DSU tror vi på, at vi på den ene 
side skal myndiggøre unge ved hjælp af 
forpligtende fællesskaber som fritidsjob 
og fritidsaktiviteter og på den anden side 
tage os bedre af de unge, der bliver deci-

deret syge. Vi 
skal udarbejde 
en ambitiøs 
og langsigtet 
psykiatriplan, 
der sikrer en 
egentlig udrednings- og behandlingsga-
ranti for børn og unge i psykiatrien. Og vi 
er nødt til internationalt at arbejde for, 
at techgiganternes algoritmer ikke har 
til hensigt at gøre unge usikre og kede 
af det. 

Jeg er virkelig stolt af de mange frem-
skridt, der er sket under vores regering for 
et bedre klima og en grøn fremtid. Senest 
med en CO2-afgift, der skal reducere 
udslippet med over 4 millioner tons CO2. 
Det kommer til at have en afgørende 
betydning for vores fremtid. Men udsigten 
til et CO2-neutralt samfund er stadig langt 
væk. Vi er ikke i mål, men ambitionsni-
veauet er højt. Næste skridt må være at 
få landbrugets CO2-udslip ned. Vi skal 
producere bæredygtige fødevarer og være 
et foregangsland på landbrugsområdet. 
Derfor skal vi styrke mulighederne for at 
dyrke vertikalt og regenerativt landbrug. 
Vi skal have flere unge til at søge land-
brugsuddannelsen ved at have et større 
fokus på bæredygtige dyrkningsmetoder, 
og vi skal opkøbe den dårlige jord, som 
mange landmænd har, så vi kan få mere 
plads til vild natur og biodiversitet. 

I DSU har vi mange drømme og visioner 
for Danmark og verden. Men de er altid 
efterfulgt af konkrete løsninger, der har til 
formål at gøre hverdagen bedre for almin-
delige mennesker. For ingen drømme eller 
visioner kan blive til virkelighed uden reel 
politisk forandring. Det er Socialdemokra-
tiet, der sikrer det. Og det er netop dét, 
som vi alle skal ud og fortælle danskerne i 
folketingsvalgkampen.

Vi ses derude! 

De bedste hilsener
Katrine Evelyn Jensen

BLIV DSU’ER

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

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

DSU ER KLAR TIL  
FIRE ÅR MERE!

AF KATRINE EVELYN JENSEN, FORBUNDSFORMAND FOR  
DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM (DSU) 
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organisationsdiagram, som vi organisere-
de kampagnen ud fra. Så folk blev koblet 
på forskellige områder. På den måde får 
vi et overblik over, hvem der står for hvad. 
Så er det min opgave at have overblikket 
og have styr på alle aftalerne, så Fie kan 
fokusere på politikken, fortæller Mads 
Wulff. 

En gruppe står for materialer såsom 
plakater, pjecer og anden merchandise. 
En anden står for synlighed i paneldebat-
ter, en tredje har fokus på synlighed i 
medierne, og en fjerde arbejder med syn-
lighed i gadebilledet og i forbindelse med 
større arrangementer i lokalområdet. 

– Det handler jo også om, at folk skal 
lave noget, de både er motiverede for og 
gode til. Så det bliver sjovt at komme og 
være med, lyder det fra Fie Hækkerup. 

HAR BLANDET PARTIKAMMERATER OG 
GYMNASIEVENNER
Da Fie Hækkerup blev valgt som kandidat, 
tog hun nogle venner fra blandt andet 
den socialdemokratiske studenterorgani-

sation Frit Forum med i valgkampen. Og 
kombinationen af erfarne kandidater og 
personlige venner har fungeret rigtig godt, 
fortæller hun: 

– Det har givet rigtig god energi at 
blande gode venner med garvede parti-
kammerater. Der er folk her i kredsen, 
som har stor erfaring, og som barer kører 
derudad. Og så er der nye folk, som kan 
nogle andre ting. Vi anerkender, at vi kan 
noget forskelligt, og arbejder sammen for 
at nå et fælles mål, fortæller hun. – Vores 
yngste aktive er 20 år, og den ældste er 
80 år. Det er virkelig fantastisk at se, hvor 
godt de arbejder sammen – og hvor meget 
de hygger sig med hinanden. 

Mads Wulff er netop en af dem, der er 
kommet med udefra. Han læser til daglig 
på Syddansk Universitet i Slagelse, har 
kendt Fie Hækkerup siden gymnasieårene 
og er nu kampagneleder. – Det var over-
vældende i starten. Der var rigtig mange 
medlemmer, jeg skulle lære at kende. 
Men det har været rigtig spændende og 
lærerigt.De fortæller begge, at den gode 

FOLKETINGSKANDIDATER  
                   KLAR TIL
                   ET VALGValgforberedelserne  
var efter sommerferien  
i fuld gang over hele lan-
det.  Socialdemokraten 
har mødt både den nye 
og den erfarne kandidat 
samt et par af deres fri-
villige for at høre mere 
om forberedelserne. 

Pejlemærkerne for min kampagne er 
synlighed, synlighed og synlighed. 
Så det er også det, vi har organise-

ret min kampagne ud fra. Vælgerne skal 
nå at blive præsenteret for mig, inden 
valget bliver udskrevet. 

Ordene kommer fra Fie Hækkerup, 
som før sommerferien blev valgt til ny 
folketingskandidat i Hillerødkredsen i 
Nordsjælland. Nu er hun sammen med 
sine mange frivillige i fuld gang med for-
beredelserne til sin første valgkamp som 
folketingskandidat. 

Og hun er fuld af optimisme: – Jeg har 
simpelthen en fantastisk kreds med så 
mange megagode folk, som bare står 
tidligt op og knokler løs.

FRIVILLIGE SKAL VÆRE MOTIVEREDE
Over hele landet er der hen over som-
meren blevet trykt plakater, layoutet 
annoncer og planlagt gadeaktiviteter og 
dør til dør-kampagner. I takt med at valget 
rykker tættere og tættere på, skal både 
kandidaten og de frivillige være klar til 
den dag, hvor statsministeren trykker på 
knappen. 

I Hillerød har Fie Hækkerup sammen 
med sin kampagneleder Mads Wulff orga-
niseret sin kampagne, så der bliver mest 
muligt fokus på at skabe synlighed. 

– Vi lavede ved et af de første møder et 

Plakaterne med Benny Engelbrecht gøres klar 
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stemning betyder meget for de frivilliges 
engagement. Også når det kommer til 
de lidt tungere opgaver som eksempelvis 
at husstandsomdele pjecer. – Vi har sat 
nogle delmål for husstandsomdeling, og 
så går der jo også lidt konkurrence i, at vi 
skal nå målene, fortæller Fie Hækkerup. 

PÅ VALG FOR FEMTE GANG
I den anden ende af landet er Benny 
Engelbrecht i gang med at planlægge sin 
femte valgkamp til Folketinget. Også for 
Benny Engelbrecht er de frivillige kernen i 
kampagnen. Han lægger meget vægt på, 
at kampagnen også skal kunne tilpasse 
sig de nye frivillige, der kommer til i løbet 
af kampagnen. 

– Vi har en arbejdsfordeling, men vi har 
også valgt en struktur, hvor vi kan gøre 
tingene fleksibelt. Der skal altid være 
plads til, at der kan komme en ekstra 
udefra og bidrage med noget. Det er også 
hele tiden en del af kampagnen, at vi skal 
hverve nye folk til kampagnen. Vi har fået 
rigtig mange DSU’ere med i valgkampen 
denne gang. 

Han blev valgt til Folketinget første 
gang i 2007, men inden da havde han 
været aktiv som frivillig i alle typer af valg-
kampe siden 1993. Så det er en kandidat 
med næsten 30 års erfaring i valgkampe, 
Socialdemokraten møder.

Spørger man hans kampagneleder, 
Martin Uhrenholt Jensen, så er fokus på at 
skabe plads til de frivillige: 

– Det vigtigste for mig er at skabe plads 

– Og så er det vigtigt, at man gør 
det sjovt og hyggeligt at være med. 
Så også nogle af de aktiviteter, der 
kan være lidt kedelige, bliver sjove. 
Vi har for eksempel inviteret alle de 
plakatansvarlige til et ”stripsshow”, 
hvor vi sætter strips i plakaterne på 
forhånd, så de er hurtige at sætte 
op. Så får vi en pølse, noget øl og 
hygger os sammen på kryds og 
tværs fra forskellige dele af kredsen. 

Det skaber også en fællesskabsånd.

SKAL FINDE PÅ NOGET ORIGINALT
Som den garvede kandidat har Benny En-
gelbrecht særligt ét råd til både nye og er-
farne kandidater: – Man skal gøre noget, 
som er originalt. Noget, som ingen anden 
kandidat er kommet på, fortæller han. 
Tilbage i 1990’erne skrev han en valgsang 
til et amtsrådsvalg, hvilket dengang var 
sjovt og originalt. 

Ved sidste valg ophængte hans kam-
pagne 250 eksemplarer af en valgplakat, 
som den sønderjyske musiker og kunster 
L:Ron:Harald havde malet. På bagsiden af 
plakaten stod der, at man var velkommen 
til at tage plakaten ned og beholde den, 
når valgstederne var lukkede. 

– Det gav rigtig meget omtale, både i 
pressen og på de sociale medier. Jeg var 
endda med i ”Kulturen på P1”. Og ti mi-
nutter efter at valgstederne lukkede, var 
alle plakaterne taget ned. Jeg har siden 
set, at en af dem blev sat til salg på Den 
Blå Avis.  

VI HAR BRUG FOR DIN 
HJÆLP – BLIV FRIVILLIG  
I VALGKAMPEN!
Vil du give en hånd med i valgkampen og 
kæmpe for en socialdemokratisk regering? 
Så tag fat i din lokalformand og hør mere 
om, hvad der sker af spændende aktiviteter i 
nærheden af dig. 

Du kan finde kontaktoplysninger på  
www.socialdemokratiet.dk/lokalafdelinger

til, at de 
frivillige kan 
være krea-
tive. Vi skal 
spotte folk, der har nogle evner, og så give 
dem et ansvar inden for noget, de er gode 
til. For det er vigtigt, at det er lysten, der 
driver værket, fortæller han. – Og så skal 
jeg selvfølgelig holde styr på det praktiske 
med kalender og aftaler.

SKAL HAVE DET SJOVT OG HYGGELIGT 
SAMMEN
Ligesom hos Fie Hækkerup i Hillerød 
lægger også Benny Engelbrecht og Martin 
Uhrenholt Jensen vægt på, at det skal 
være sjovt og hyggeligt at være med i 
kampagnen. 

– Vi har oprettet et fysisk valgkontor i 
Sønderborg. For det handler også om at 
skabe et fysisk rum for kreativiteten. Når 
vi er så mange samlet, så kommer der 
altid en skæv idé eller to, supplerer Benny 
Engelbrecht. – Der er nogle, der bager 
kage til et ”sønderjysk kagebord”. Der er 
også nogle, som er begyndt at hækle røde 
roser. Det er vigtigt at lytte til de idéer, 
folk selv kommer med, fortæller Benny 
Engelbrecht.  

Fie Hækkerup (th) i samtale 
med nogle af sine frivillige

Benny 
Engelbrechts 
kunstplakat 
fra seneste 

folketingsvalg

http://www.socialdemokratiet.dk/lokalafdelinger


Historiske kriser kalder på bredt samarbejde hen over den politiske 
midte. Sådan lyder det fra finansminister Nicolai Wammen, som håber, 
at de blå partier vil tage imod Socialdemokratiets fremstrakte hånd og 

samarbejde om at løse de udfordringer, Danmark står over for. 

WAMMEN: 
DET KRÆVER MOD 

AT SAMARBEJDE 
BREDT

DET BREDE SAMARBEJDE

Nicolai Wammen  
præsenterer bred aftale 
om landbrugspakke  
i oktober 2021.
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infrastrukturaftale, der skulle række frem 
til 2030. Det betød så, at da der kom et 
nyt flertal efter valget, så var den aftale 
ikke det papir værd, den var skrevet på. 
Nu har vi indgået en bred aftale, hvor folk 
kan have tillid til, at det, man er blevet 
enige om, også bliver til virkelighed. Som 
et andet eksempel nævner han den aftale 
om kommunal udligning, som regeringen 
i foråret 2020 indgik med SF, Radikale 
Venstre, Alternativet og Venstre. En aftale 
om, hvordan pengene skal flyttes rundt 
mellem kommunerne, så der bliver bedre 
mulighed for at levere velfærd i hele lan-
det. Derfor er det ekstremt vigtigt, at man 
kan have tillid til, at aftalen består mange 
år frem i tiden. 

– Tidligere regeringer havde ikke været 
i stand til at lave en ny udligningsreform, 
og der var ikke tradition for at lave dem 
bredt. Det lykkedes vi med, og det er jeg 
meget glad for. Som tidligere borgmester 
ved jeg, hvor vigtigt det er for kommuner-
ne at få en aftale, der indholdsmæssigt er 
i orden, som man kan have tillid til varer 
i mange år, og som ikke bare er noget, 
der bliver ændret, hver gang der måtte 
komme en ny regering.

MED THORKILD SIMONSEN I BAGAGEN
Troen på det brede samarbejde er noget, 
Nicolai Wammen har haft med i bagagen, 
siden han startede sin politiske løbebane 
som byrådsmedlem og senere borgme-
ster i Aarhus. Her havde han den tidligere 
indenrigsminister og mangeårige Aarhus-
borgmester Thorkild Simonsen som sin 
politiske læremester. 

– Thorkild Simonsen sagde engang til 
mig, at man skal vide, hvor man vil hen, 
og have en klar politisk retning. Men man 
skal ikke tro, at man har patent på alle 
de gode ideer. Det er ofte klogt at lytte 
til andres bud på, hvordan tingene kan 
gøres. Det har jeg taget med mig gen-
nem hele mit politiske liv og nu også her 
til Finansministeriet.I det hele taget har 
årene i kommunalpolitik lært Nicolai 
Wammen meget om vigtigheden af at 
samarbejde med mange forskellige par-
tier. Noget, som man godt kunne tage ved 
lære af på Christiansborg.  

 Noget af det, jeg godt kan lide ved 
kommunalpolitik, er, at selvom man 
meget ofte har forskellige politiske farver, 
er man bedre til at finde fælles løsninger, 
når man nu sætter sin by eller kommune 
forrest. I stedet for at bruge rigtig mange 

 Grøn skattereform. Kommunal ud-
ligning. Infrastruktur. Sundhedsre-
form. Indsats mod vanvidsbilisme. 

Landbrugspakke. Bedre vilkår for udsatte 
børn. Og ikke mindst håndteringen af 
coronakrisen og det nationale kompromis 
om sikkerhedspolitik.

Listen over politikområder, hvor rege-
ringen har indgået brede aftaler hen over 
den politiske midte, er lang. Det er nemlig 
langt mere reglen end undtagelsen, at re-
geringen indgår politiske aftaler med både 
røde og blå partier. Et noget andet billede 
end det, der ofte tegnes i medierne. 

Det fortæller finansminister Nicolai 
Wammen, som Socialdemokraten har sat 
stævne til en samtale om samarbejdet 
mellem partierne på Christiansborg. 

– Jeg er stolt af, at vi som regering har 
indgået rigtig mange brede aftaler til gavn 
for danskerne. Der er ikke ét parti, vi kan 

gøre alt sammen med. Men der er mange 
partier, vi kan gøre meget med. Vi sagde 
før folketingsvalget, at vi ville stå for et 
bredt samarbejde, og det har vi også gjort. 
Og siden vi tiltrådte, er der indgået over 
300 politiske aftaler, hvor ni ud af ti af 
dem er bredt funderet.

GIVER TRYGHED FOR, AT AFTALER BESTÅR
Nicolai Wammen fremhæver flere fordele 
ved det brede samarbejde. Ud over at man 
lytter til mange forskellige synspunkter og 
dermed øger kvaliteten af de aftaler, der 
indgås, så giver det også større stabilitet. 
Det gør det muligt at planlægge langsigtet 
– uanset om man er en virksomhed, der 
skal omstille sig til grøn energi, eller en 
kommune, der skal planlægge fremtidens 
velfærd. 

– Det betyder jo også, at man ved, at 
det her gælder, uanset om der sidder en 
rød eller blå regering. Under den tidli-
gere regering [VLAK-regeringen, red.] 
indgik man for eksempel en meget smal 

BREDE POLITISKE 
AFTALER
Udpluk af store brede 
politiske aftaler indgået 
af finansminister Nicolai 
Wammen

•  En række coronatiltag – 
herunder hjælpepakker 
til lønmodtagere og 
virksomheder mv.

•  En ny kommunal udligning 

•  Klimaaftale for energi og 
industri mv. 2020

•  Infrastrukturplan 2035

•  Grøn omstilling af dansk 
landbrug

•  Reformpakke for dansk 
økonomi, ”Danmark kan 
mere I”

•  Kompensation for stigende 
energipriser, herunder 5.000 
kr. til pensionister, der kun 
modtager ældrecheck

•  Etablering af en grøn fond

•  Grøn skattereform

Foto: M
artin Sylvest/Ritzau Scanpix

AF SARAH SCHEER PETERSEN  
OG LARS WERNBLAD
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kræfter på at se, hvor man kan være 
uenig. Det er kvaliteter, som jeg i hvert 
fald selv er formet af i min tid som borg-
mester, og jeg tror, det vil være godt for 
Christiansborg, hvis den ånd fyldte mere.
Troen på det brede samarbejde er ikke 
bare noget, Nicolai Wammen har haft med 
i bagagen, det er også noget, som han har 
praktiseret. Finansministeren har således 
landet mange store brede politiske aftaler 
de sidste tre år. Fra krisepakker under 
corona til en række store grønne aftaler. 
På Christiansborg anses Nicolai Wammen 
som en af de dygtigste politiske håndvær-
kere. 

STOD SKULDER VED SKULDER I EN SVÆR 
TID
Det har været tre år præget af to store in-
ternationale kriser. Først kom coronakri-
sen og siden krigen i Ukraine. Kriserne har 
handlet om sundhed og sikkerhedspolitik, 

men har også sat store aftryk på økono-
mien og derfor fyldt meget for landets 
finansminister. Og netop forløbet omkring 
de to kriser har ifølge Nicolai Wammen 
vist værdien af det brede samarbejde mel-
lem Folketingets partier: 

– Når jeg ser på, hvad jeg selv er mest 
stolt af, så tror jeg, at et af de fineste 
øjeblikke i min tid som finansminister 
var, da vi, kort efter at coronaen ramte 
Danmark, fik indgået en aftale med alle 
Folketingets partier – fra Enhedslisten 
i den ene ende til Nye Borgerlige i den 
anden – hvor vi holdt hånden under dansk 
økonomi og danske arbejdspladser. Da jeg 
på regeringens vegne præsenterede den 
i Rentekammersalen [i Finansministeriet, 
red.] med alle de øvrige politiske partier 
repræsenteret, så var det for mig et ud-
tryk for, at her stod vi skulder ved skulder 
om at få Danmark igennem en rigtig svær 
tid. Det var fællesskab, når det er bedst.

DET BREDE SAMARBEJDE

Jeg er stolt af,  
at vi som regering 

har indgået rigtig mange 
brede aftaler til gavn  
for danskerne.
NICOLAI WAMMEN
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blok, der har haft travlt med at udbrede 
en fortælling om, at det her er en regering, 
der ikke ønsker at inddrage bredt. Men 
tallene taler jo deres eget tydelige sprog. 
Det er simpelthen ikke rigtigt.

BRED REGERING HEN OVER MIDTEN? 
Grundlovsdag brugte statsminister Mette 
Frederiksen en stor del af sin tale på netop 
værdien af det brede samarbejde. Og hun 
åbnede op for muligheden for at skabe et 
bredt regeringssamarbejde hen over mid-
ten. Men hvorfor nu det, når en socialde-
mokratisk mindretalsregering har vist sig 
i stand til at indgå så mange brede forlig? 

– Den socialdemokratiske mindretals-
regering under Mette Frederiksens ledelse 
har været god og stærk for Danmark. Vi 
ser gerne, at den fortsætter. Vi har samti-
dig sagt, at vi er åbne over for at se på mu-
lighederne for et bredere samarbejde hen 
over midten, fortæller Nicolai Wammen. 

Når Socialdemokratiet nu rækker 
hånden frem til et bredt samarbejde, så 
skal det blandt andet ses i lyset af de store 
udfordringer, der i øjeblikket banker på 
Danmarks dør. 

– Vi står i en situation nu, hvor vi har 
været ramt af corona, der er krig i Europa, 
og inflationen har ramt hårdt i både 
Danmark og store dele af verden. Det 
kalder på lederskab og samarbejde, og vi 
i Socialdemokratiet med Mette Frederik-
sen i spidsen vil gerne levere begge dele.
Nicolai Wammen nævner blandt andet 
det nationale kompromis om Danmarks 
sikkerhedspolitik fra marts måned og 
den efterfølgende folkeafstemning om at 
ophæve forsvarsforbeholdet som et ek-
sempel på, at man bredt i Folketinget har 
fundet fælles fodslag om at løse en central 
udfordring for Danmark. 

– Mette Frederiksen viste lederskab 
som statsminister. Det gjorde sig også 
gældende for både SF, Radikale Venstre, 
Venstre og Det Konservative Folkeparti. 
Vi så, at man der går ind for at finde 
hinanden. Det var utrolig stærkt politisk 
håndværk.Derfor ærgrer han sig også 
over, at både Venstres Jakob Ellemann-

Jensen og Det Konservative Folkepartis 
Søren Pape Poulsen allerede har afvist at 
undersøge mulighederne for at danne en 
bred regering. 

– Jeg kunne godt tænke mig, at Pape 
og Ellemann havde bevaret den ånd, også 
efter sommerferien. Jeg synes, det er lidt 
trist, at man har sådan en automatreak-
tion fra de blås side. Jeg havde håbet, de 
ville anerkende, at der er historisk store 
udfordringer. Og at det kunne tilsige, at 
der var ekstra grund til et bredt samar-
bejde.Han håber, at der på den anden side 
af et folketingsvalg vil være mere åbenhed 
fra de blå partiers side, og at de vil kunne 
se fornuften i at undersøge muligheden 
for en bred regering hen over midten.

DET KRÆVER MOD AT SAMARBEJDE 
BREDT
Når finansministeren kigger frem mod 
de kommende års arbejde, er han hel-
ler ikke i tvivl om, at opgaverne kræver 
samarbejde på tværs af hele Folketinget. 
Han nævner tre områder, som er særligt 
vigtige. For det første skal vi passe godt på 
vores fælles velfærd som sundhed, skoler 
og ældre. For det andet skal vi videre med 
investeringerne i klima og miljø. Og for 
det tredje er der Danmarks forsvar og 
sikkerhed. 

– Det nemmeste i politik er at sætte sig 
i et hjørne med korslagte arme og sige, 
at hvis jeg ikke får 100 pct. af min politik 
igennem, så vil jeg ikke være med. Det 
kræver mod at sætte sig ved et bord og 
sige: ”Danmark står over for nogle store 
opgaver, vi må prøve at finde hinanden”. 
Ingen kommer til at få alt, man gerne ville.
Det er en optimistisk finansminister, som 
tror på, at det er muligt at skabe et bredt 
samarbejde til gavn for Danmark. Derfor 
slutter han også af med en opfordring til 
alle partier i Folketinget: 

– Jeg kunne ønske mig, at alle partier 
ville bruge kræfter på at fortælle om alt 
det, vi har samarbejdet om, i stedet for at 
bruge så mange kræfter på at få det til at 
se ud, som om vi er uenige om det hele. 

Danmark kom da også gennem coronakri-
sen med en dansk økonomi i topform, den 
højeste beskæftigelse nogensinde i Dan-
markshistorien og en meget lav arbejds-
løshed. Kort efter kom så Putins invasion 
af Ukraine, som også sendte økonomiske 
bølger gennem Europa, ikke mindst den 
meget høje inflation. 

Trods de flere hundrede brede aftaler 
har der næsten fra dag ét lydt beskyld-
ninger fra både de blå partier og borger-
lige avisredaktører om, at regeringen er 
magtfuldkommen og vil bestemme det 
hele selv. Beskyldninger, som undrer den 
socialdemokratiske finansminister. 

– Virkeligheden er, at vi er en social-
demokratisk mindretalsregering, der 
har cirka en fjerdedel af mandaterne i 
Folketinget. Det vil sige, at vi ikke kan 
gennemføre politik, medmindre der er 
andre partier med i aftalerne. Så virkelig-
heden er den, at der er nogle partier i blå 

Nicolai Wammen 
præsenterer rege-
ringens forslag til 
finanslov for 2023.

Foto: Signe G
randorf
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Velfærd
Et nyt og bedre udligningssystem, som skaber forudsætningerne 
for et Danmark i bedre balance 05.05.20

En national handleplan, der skal forebygge og bremse rygning 
blandt børn og unge 18.12.19

Sundhedsreform, som styrker sammenhængen og nærheden i 
sundhedsvæsenet med blandt andet op til 25 nye nærhospitaler 20.05.22

Reformen ”Børnene Først”, der skal hjælpe udsatte børn og 
familier tidligere og bedre end i dag 11.05.21

Udstrakt frihed på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, så mest 
mulig statslig og kommunal regulering for fire kommuner fjernes 09.12.20

Udbredelse af velfærdsaftaler, så ældreplejen kan sættes fri i 
endnu flere kommuner 21.06.22

Aftale om ”Det gode ældreliv” med blandt andet retten til at 
sige nej tak til at blive forsøgt genoplivet 19.12.20

Styrkelse af socialtilsynet, så det bliver muligt at gribe hurtigere 
ind, når kvaliteten ikke er i orden

14-04-
2021

Klima og grøn omstilling
Klimalov med mål om 70 % reduktion af drivhusgasudledninger-
ne i 2030 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050 06.12.19

Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (Power-to-
X-strategi) 15.03.22

Placering af verdens to første energiøer i Nordsøen og på Born-
holm 21.11.20

Grøn omstilling af dansk landbrug med bindende mål om CO2-
reduktioner 04.10.21

Fremtiden for olie- og gasindvinding i Nordsøen med en slutdato 
i 2050, hvorefter der ikke længere kan indvindes olie og gas 03.12.20

En køreplan for fangst, transport, lagring og anvendelse af CO2 30.06.21
Grøn skattereform med en ny og ambitiøs CO2-afgift 24.06.22
Klimaaftale om grøn strøm og varme med en markant udbyg-
ning af vedvarende energikilder 25.06.22

MANGE BREDE  
AFTALER HEN OVER 
MIDTEN
Siden folketingsvalget i juni 2019 har regerin-
gen indgået mere end 300 politiske aftaler. 
Ni ud af ti aftaler er brede aftaler hen over 
midten. Det vil sige, at de indeholder mindst ét 
parti fra ”blå blok”, som altså ikke er Socialde-
mokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, 
Alternativet eller Frie Grønne. 

Nedenfor har vi samlet et udpluk af de centrale 
aftaler, som er indgået hen over den politiske 
midte. Det er altså ikke en udtømmende liste 
– den ville være meget længere. Og der er ikke 
medtaget de mange brede aftaler, der blev ind-
gået under coronakrisen om hjælpepakker, som 
holdt hånden under beskæftigelse, erhvervsliv, 
kulturliv, foreningsliv og meget mere. 

DET BREDE SAMARBEJDE
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Uddannelse
Styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge 16.03.22
Nyt evalueringssystem i folkeskolen, hvor test bliver gjort pæ-
dagogisk anvendelige og gennemskuelige for elever og forældre  29.10.21

Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark med 
flere uddannelser uden for de store byer 25.06.21

Udlændinge og integration
Opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, så de 
kan starte i skole, på en uddannelse eller i et arbejde 03.04.22

Aftale om indfødsret, som udelukker flere kriminelle fra at få 
dansk statsborgerskab 20.04.21

Erhverv
Opgør med dyre kviklån, der har fanget mange borgere i uover-
skuelig gæld  19.12.19

Indsats mod unges misbrug af lattergas som rusmiddel 21.01.20

Økonomi og skat
Ny reformpakke for dansk økonomi (Danmark kan mere I), der 
giver flere hænder på det danske arbejdsmarked 21.01.22

Styrket skattekontrol med blandt andet 250 nye medarbejdere 
til skattekontrol 29.04.20

Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om bolig-
beskatningen 15.05.20

Kompensation for stigende priser, bl.a. gennem en ældrecheck 
på 5.000 kroner til nogle af de pensionister, som har mindst 24.06.22

Beskæftigelse
Ny ret til tidlig pension (Arne-pension) 10.10.20
Afskaffelse af ressourceforløb for seniorer og styrket indhold i 
forløbene 11.12.20

Udvidet ret til sorgorlov for forældre, der mister et barn under 
18 år 16.06.20

Indførelse af EU’s barselsdirektiv med øremærket forældreorlov 26.10.21

Forsvar
Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik med bl.a. løft 
af udgifter til Forsvaret 06.03.22

Styrkelse af Danmarks cyberforsvar 24.06.21
Arktis-kapacitetspakke, der styrker Forsvaret i Arktis og Nord-
atlanten 11.02.21

Styrket veteranindsats rettet imod de hårdest ramte veteraner 
og veteraners familier 18.11.20

Bolig
Grøn boligaftale med 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til 
 renovering i den almene boligsektor 19.05.20

Opgør med kortsigtede spekulanters opkøb af billige lejeboliger 30.01.20
Aftale om at forebygge parallelsamfund og skabe blandede 
 boligområder 15.06.21

Fonden for Blandede Byer, der bl.a. sikrer 22.000 flere billige 
 almene boliger og 6.000 flere studieboliger 15.06.21

Transport
Infrastrukturplan 2035, der skal bidrage til, at Danmark hænger 
bedre sammen, og skal understøtte en grønnere fremtid  28.06.21

Retspolitik
Politaftale med blandt andet 20 nye nærpolitienheder og flere 
lokale betjente 15.12.20

Skærpet indsats over for vanvidsbilisme 11.12.20
Styrkelse af Kriminalforsorgen med blandt andet flere fængsels-
pladser 15.12.21

Udviklingsbistand
Ny udviklingspolitisk strategi med fokus på menneskerettigheder, 
klima og migration 24.06.21
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Det er det brede politiske samarbejde, der skaber en bæredygtig 
samfundsudvikling. Tre S-borgmestre fortæller, hvordan de får 
samarbejdet til at fungere i deres kommuner, hvorfor det er så vigtigt, 
og hvad Christiansborg kan lære af kommunalpolitik.

BORGMESTRE: 

DET BREDE SAMARBEJDE 
SKABER RESULTATER  
FOR BORGERNE

AF JULIE STEENBUCH HOLT

FAKTA
I artiklen bruges både begreberne 
kommunalbestyrelse og byråd. I bund 
og grund er det det samme, men hver 
kommune bruger enten betegnelsen 
kommunalbestyrelse eller betegnelsen 
byråd som betegnelse for den politiske 
forsamling, der træffer beslutninger og 
driver kommunen. 

I Køge og Frederikshavn bruger 
man byråd. I Herlev bruger man 
kommunalbestyrelse. 

DET BREDE SAMARBEJDE

 Bredt. Konstruktivt. Sundt. Respekt-
fuldt. Og ikke mindst tillidsfuldt. 
Det er nogle af de ord, tre social-

demokratiske borgmestre bruger, når de 
bliver bedt om at beskrive samarbejdet i 
deres respektive byråd og kommunalbe-
styrelser.

Marie Stærke har siddet i borgmester-
stolen i Køge siden 2018. Birgit Stenbak 
har siddet for bordenden i Frederikshavn 
siden 2014. Og i Herlev har Thomas Gyldal 
haft borgmesterkæden om halsen i mere 
end 10 år.

Men det gode samarbejde kommer ikke 
af sig selv. Det skabes af de mennesker, 
der vælges ind i byråd og kommunalbe-
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styrelser, fordi de brænder for deres lokal-
samfund og sætter kommunen først.

– Det er jo en fælles vilje til at ville det. 
Det handler om en kultur, som er opbyg-
get gennem mange år, hvor det falder os 
alle sammen naturligt at videreføre den 
kultur, fortæller Marie Stærke til Socialde-
mokraten. 

TEMPOET SKAL NED, PROCESSERNE ÅB-
NES OP, OG TONEN FORBEDRES
Det kan være svært at sammenligne kom-
munalpolitik med landsdækkende politik 
af flere årsager. På rådhuset driver man 
en kommune, mens man inde på Christi-
ansborg lovgiver for et helt land. Derud-
over ligger kommunalvalget fast hvert 
fjerde år, mens man på Christiansborg 
ikke kan være sikker på, hvornår valget 
ligger, før den dag, det er udskrevet. 

Alligevel mener alle tre borgmestre, at 
politikerne på Christiansborg kan lære no-
get af arbejdsmetoderne og samarbejdet 
ude i kommunerne.

Marie Stærke mener blandt andet, at de 
åbne beslutningsprocesser i kommunerne 
fungerer rigtig godt. Det skaber et bredt 
ejerskab over det, man kommer frem til. 
Derfor opfordrer hun til, at man f.eks. for-
ud for udviklingen af en ny psykiatriplan 
skaber en åben proces, hvor interessenter 
og medarbejdergrupper bliver inddraget.

– Set udefra kan det godt nogle gange 
virke, som om partierne går til forhand-
linger med en forventning om, at de skal 
have tre ting med i aftalen. Hvis man 
derimod går til forhandlinger med nysger-
righed og sammen inddrager alle parter, 
så kan man i fællesskab begynde at forme 
tingene og skabe det brede ejerskab, siger 
hun. 

Det kræver også respekt og en ordentlig 
tone. Og den disciplin mener Birgit Sten-
bak ikke altid, politikerne på Christians-
borg behersker. 

– Det er uudholdeligt at se på den of-
fentlige debat på Twitter fordret af nogle 
folketingspolitikere. Det er de fineste 
valgte i vores land, der har sådan en tone. 
Det synes borgerne er hæsligt. Hvis vi 
gjorde sådan i et byråd, så kan jeg love 
dig for, at vi fik lov til at afregne med det 
samme, siger hun.

DET KRÆVER TID AT SKABE DE GODE 
FORANDRINGER
Da man de facto altid er i valgkamp på 

Christiansborg, ser Thomas Gyldal et stort 
behov for at skabe et rum for våbenhvile. 
De vigtigste forandringer i vores samfund 
kræver tid både i forberedelsen, i eksekve-
ringen og i opfølgningen. På Christiansborg 
går tingene ofte simpelthen for stærkt.

– Hvis Christiansborg vil gøre noget 
godt, så skulle de sætte tempoet ned 
og finde rum til at lade konfliktniveauet 
hvile. Jeg tror, at mediehastigheden og 
sociale medier er med til at fremelske en 
type politikere, der er mere optagede af 
de hurtige beslutninger og signalgivnin-
gen end rent faktisk at skabe det grundige 
arbejde frem mod resultater, som er 
langtidsholdbare, siger han.

Vi risikerer ifølge ham en samfundsud-
vikling, hvor den politiske klasse befol-
kes af dem med de hurtige løsninger og 
smarte slogans. 

– Internt i partierne bør vi sammen 
overveje, hvordan vi kan skabe en bedre 
balance, så vi får både de hurtige og kom-
munikativt stærke og de mere tænk-
somme og resultatskabende med om bord 
på vores hold til både folketingsvalg og 
kommunalvalg, siger han.

BREDT SAMARBEJDE TRODS ABSOLUT 
FLERTAL  
Selvom Socialdemokratiet i Frederikshavn 
faktisk har det absolutte flertal i byrådet, 
er det stadig rigtig vigtigt for borgmester 
Birgit Stenbak at samarbejde bredt og for-
dre de brede aftaler. Det skaber nemlig en 
ro omkring byrådsarbejdet og giver ikke 
desto mindre bare bedre resultater.

– Det kan godt betale sig, fordi jeg så 
også har de andre partier inde omkring 

MARIE STÆRKE VINDER 
ÅRETS DIALOGPRIS
Marie Stærkes ønske om at være i tæt dialog 
med borgerne er også blev bemærket uden for 
Køge I juni blev hun hædret med Folkemødets 
Dialogpris. Prisen uddeles hvert år i forbindelse 
med det bornholmske folkemøde til en politiker, 
der i særlig grad har lyttet, været i dialog og 
ladet sig påvirke af debatter. I begrundelsen 
for valget lød det, at Marie Stærke ”formår 
at være en repræsentant for borgerne i Køge, 
hvor alle føler, at de kender hende. Hun er en 
repræsentant for borgerne og tilgængelig på de 
sociale medier såvel som til torvedag i byen”. 

Herlev-borgmester  
Thomas Gyldal. 

Fra venstre John Lamp 
Henriksen (K), Mette 
Hardam (V), Birgit Sten-
bak (S) og Christina 
Lykke Eriksen (SF). Dette 
billede er taget til en 
fælles annonce med en 
lykønskning til Sæby med 
udvidelse af havnen. Be-
slutningen om udvidelse 
af havnen blev enstem-
migt vedtaget i byrådet. 

Foto: H
erlev Kom

m
une, fotograf U

lrik Jantzen.
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DET BREDE SAMARBEJDE

”Nielsens Danmarks historie” fortæller 
hele historien gennem en families 
oplevelser i 150 år.

Det er en bog der er fremragende til 
højtlæsning og som er skrevet til alle 
mellem 6 og 100.

Bogen kan købes  
for 100 kr. gennem  
www.partibutikken.dk 

SOCIALDEMOKRATIETS  
HISTORIE I BØRNEHØJDE
I over 150 år har 
Socialdemokratiet været 
med til at præge Danmark 
og velfærdssamfundet.

bordet. Når vi skal beslutte budgettet, så 
starter vi med at tale med hinanden. Når 
vi skal træffe beslutninger, så får vi kigget 
hinanden i øjnene, siger hun.

Borgerne i Frederikshavn forventer 
faktisk, at samarbejdet i byrådet er bredt. 
For Birgit Stenbak er det vigtigt at vise 
sin vilje til det brede samarbejde ved at 
uddele udvalgsformandsposter, bestyrel-
sesposter og forsyningsposter til de andre 
partier også. 

– Det er vigtigt, at de også sidder med i 
de rum, der er dagsordenssættende, siger 
hun. 

Frem til kommunalvalget sidste år 
havde Socialdemokratiet i Herlev også det 
absolutte flertal i kommunalbestyrelsen, 
men det til trods blev de største og vig-
tigste beslutninger om f.eks. lokalplaner 
og budgetter altid truffet så bredt som 
muligt. Thomas Gyldal kan faktisk ikke 
huske, at der nogensinde i hans tid som 
borgmester er blevet truffet beslutninger 
i kommunalbestyrelsen udelukkende på 
socialdemokratiske stemmer. 

– Vi har altid gjort os umage for at få en 
række partier med, så det ikke bare var et 
flertal, men et meget bredt flertal, siger 
han.

Og sådan er det stadigvæk. Selvom der 
har været stor udskiftning af medlemmer 
i kommunalbestyrelsen, en række partier 
er røget helt ud, og Socialdemokratiet har 
mistet sit absolutte flertal, så tror Thomas 
Gyldal på, at det gode samarbejde, der har 
været gennem mange år, vil fortsætte.

– Det er klart, at efter et kommunalvalg, 
hvor forskellene har været tegnet op, er 
det altid lidt mere udfordrende, men når 
perioden først er gået i gang, så får man 
det brede samarbejde, og langt de fleste 
beslutninger bliver taget i fuldkommen 
enighed og fællesskab, siger han.

KOMPROMISER OG INDDRAGELSE SKA-
BER DE LANGSIGTEDE RESULTATER
For at skabe bæredygtige og langsigtede 
resultater for kommunen kræver det 
netop, at samarbejdet er bredt.

– Det er altafgørende, at vi kan samar-
bejde på denne her måde, hvis vi fortsat 
gerne vil noget med Køge, se kommunen 
vokse, tiltrække arbejdskraft og virksom-
heder og gøre det attraktivt for folk at bo 
og flytte hertil, siger Marie Stærke. 

Det kræver samtidig, at man er villig 
til at gå på kompromis og er imødekom-
mende over for andres synspunkter og 
holdninger. 

Thomas Gyldal fortæller, hvordan den 
socialdemokratiske gruppe i Herlev har 
været villig til at justere på vækststrate-
gien for at give plads til øget fokus på det 
grønne aspekt. Og når man selv rækker 
hånden frem, så gør andre det samme, 
oplever Herlev-borgmesteren. 

– Vi var de første til at tale om og sætte 

decentralisering og frihed til medarbej-
derne på dagsordenen. Det er nu en dags-
orden, som alle partier i kommunalbesty-
relsen arbejder med, fordi vi har brugt tid 
på at lytte til de andre for at få det sat på 
dagsordenen, siger han.

Alle tre er de også enige om, at det viser 
respekt for både deres politiske kolleger 
og alle borgerne i kommunen, at alle 
repræsentanter i kommunalbestyrelserne 
og byrådene inddrages i beslutningspro-
cesserne.  

Marie Stærke deltager sammen med en række øvrige medlemmer af Køge Køge Byråd ved topmøde 
i Kommunernes Landsforening.  

Foto: Privat
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Hvor ondt  
skal det gøre,  
før vi  
gør noget?
  67,5 procent af vores medlemmer tager smertestillende 
medicin for at passe deres arbejde.

*Rundspørge blandt 3F’ere i aldersgruppen 40-59 år foretaget af Analyse Danmark.

3f.dk/forfællesskabet

Hver femte 3F-medlem har inden for det seneste år taget medicin på recept 
for at kunne passe deres arbejde. De fleste af dem bruger medicinen et par 
gange om ugen eller oftere. 

Halvdelen har taget håndkøbsmedicin. Ud af disse har op mod en tredjedel 
taget det mindst et par gange om ugen.
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         DET BREDE 
SAMARBEJDE ER EN 
SOCIALDEMOKRATISK      
                     TRADITIONSocialdemokratiet har gennem-
gående satset på det brede politiske 
samarbejde. Helt fra stiftelsen var 
det centralt at skabe varige politiske 
ændringer – og derfor blev der rakt 
hen over midten.

DET BREDE SAMARBEJDE
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Kanslergadeforliget, folkepensionen 
og efterlønnen. Det er politiske 
milepæle, der er eksempler på so-

cialdemokratisk vilje til at finde politiske 
løsninger, der var langtidsholdbare – og 
derfor krævede opbakning fra så stor en 
del af det politiske spektrum som muligt. 
Reformerne var bundet i en demokrati-
forståelse, der var dybere end taktiske 
og strategiske overvejelser – det var en 
del af formålet, at de skulle være bredt 
funderede og holde gennem skiftende 
regeringer og politiske flertal. De politiske 
partier skulle derfor have et fælles ansvar 
for reformerne. Viljen til at samarbejde 
bredt, også når der skulle indgås store 
kompromiser, var dog langt ældre. Fak-
tisk havde den været til stede lige siden 
partiets stiftelse.

STAUNINGS PRAGMATIK
Ved folketingsvalget i 1913 fejrede So-
cialdemokratiet én af sine store valgsejre. 
Partiet gik 8 mandater frem og blev 
det stemmemæssigt største parti. Th. 
Stauning blev på den baggrund indbudt til 
regeringsforhandlinger af kong Christian 
10. Valget havde fundet midt i en meget 
intens debat om en ny grundlov. Inden 
systemskiftet i 1901 havde Socialde-
mokratiet ofte arbejdet sammen med 
(dele af) Venstre, ikke mindst når det 
kom til respekt for parlamentarismen og 
grundlæggende frihedsrettigheder. Men 
efter at Venstre overtog regeringsmagten 
i 1901, ændrede samarbejdet sig. Med 
Staunings ord skete der det, at ”Venstre i 
stedet for en stærk og modig politik over 
for Landstingets Højre indledte en al-
liancepolitik, der måtte føre Venstre over 
til konservative standpunkter”. Håbet om 
en ny grundlov med bl.a. valgret til kvinder 
og tyende fortonede sig. Det var denne 
Venstre-politik, der førte til dannelsen 
af Det Radikale Venstre i 1905. Og i 1913 
var det lykkedes Socialdemokratiet og 
Radikale Venstre at få flertal. Netop for 
at kunne skabe et stabilt flertal for en 
grundlov tilbød Stauning at lade Venstres 

leder, Klaus Berntsen, danne regering 
– hvis grundlovsreformen kunne få før-
steprioritet. Venstre var dog splittet – og 
enden blev, at Radikale Venstre dannede 
regering med socialdemokratisk støtte. 
Grundloven blev vedtaget to år efter, og 
i de følgende år skabte Socialdemokra-
tiet reformpolitik sammen med Radikale 
Venstre, som blandt andet betød valgre-
form, lensafløsning og de første skridt til 
en moderne landsdækkende socialpolitik. 
Socialdemokratiet dannede selv første 
gang regering i 1924, og fra 1929 til 1940 
dannede Socialdemokratiet og Radikale 
Venstre regering. Staunings regeringer 
var ikke alene baseret på et flertal med 
Radikale Venstre – bestræbelsen var 
også konstant at få enten Venstre eller 
Det Konservative Folkeparti til at indgå i 
de politiske aftaler. Det mest markante 
eksempel var nok Kanslergadeforliget i 
1933. Indgået i en international krisetid – 
selv samme aften som Hitler kom til mag-
ten – viste det både Socialdemokratiets 
vilje til kompromis (kronen blev devalu-
eret for at støtte landbrugets eksport) og 
markante resultater som igangsættelse 
af boligbyggeri. Bestræbelsen bag forliget 
karakteriseredes bedst af Stauning, da 
han sagde: ”Vi ofrede et par principper, 
men reddede landet”.

FOLKEPENSIONEN VEDTOGES  
MED BREDT FLERTAL
I valgkampene i 1949 og 1953 var Social-
demokratiets store mærkesag indførelsen 
af folkepensionen. Det var en væsent-
lig reform, som skulle vise sig at blive 
hjørnestenen i det velfærdssamfund, som 
for alvor blev udformet under de social-
demokratisk ledede regeringer 1953-68. 
Imidlertid var den politiske modstand 
mod folkepensionen hård, på trods af at 
Socialdemokratiet i både 1950 og 1953 fik 
massiv opbakning fra vælgerne. Intense 
forhandlinger blev ført igen og igen, men 
til sidst blev der fremlagt et forslag, som 
gjorde folkepensionen til en universel 
velfærdsrettighed. I sidste ende stemte et 
enigt Folketing for loven om folkepension 
i 1956, hvilket ikke mindst skyldtes stats-

minister H.C. Hansen og finansminister 
Viggo Kampmanns gentagne insisteren på 
at satse på det brede samarbejde. Hensig-
ten lykkedes – og folkepensionen blev en 
lige rettighed. Den skabte en øget frihed 
for hundredtusindvis af danskere, idet 
visheden om folkepensionen gav adgang 
til øget livsplanlægning.

BREDT FLERTAL I KRISETIDER
Velfærdspolitikken i 1960’erne og 70’erne 
blev alvorligt udfordret af de internationa-
le økonomiske kriser i 1970’erne. Derfor 
var det også en hovedprioritet for Anker 
Jørgensens regeringer at få skabt flertal 
bag den førte politik. Det var sin sag, for 
ud over den økonomiske krise var der 
også opsejling til en egentlig demokratisk 
krise. Fremskridtspartiet var i 1973 blevet 
valgt ind, og sammen med det kommuni-
stiske DKP og en række nye partier gjorde 
det lovgivningsarbejdet kompliceret. 
Anker Jørgensen søgte konstant at danne 
brede flertal for krisepolitikken, men både 
partitaktik og ængstelse fik i høj grad de 
højreorienterede partier til at afstå fra 
deltagelse. I 1978 lykkedes det dog efter 
langvarige forhandlinger Anker Jørgensen 
at danne regering med Venstre. Det var 
et træk, der blev mødt med hård kritik fra 
venstrefløjen (og også fra højrefløjen), 
men Anker Jørgensen insisterede på, at 
forsøget skulle gøres. SV-regeringen fik 
kun en kort levetid, og den fik langtfra 
løst alle de politiske udfordringer, der 
prægede 1970’erne. Dog fik den skabt 
en bevidsthed om, at bredt samarbejde 
var nødvendigt (hvor besværligt det end 
kunne være), og ikke mindst fik den gen-
nemført efterlønnen, som i samtiden blev 
kritiseret fra både højre og venstre side af 
det politiske spektrum. Også i de efterføl-
gende socialdemokratisk ledede regerin-
ger under Poul Nyrup Rasmussen og Helle 
Thorning-Schmidt har bestræbelsen på at 
skabe brede flertal for de politiske løsnin-
ger været dominerende – og den nuvæ-
rende socialdemokratiske etpartiregering 
skriver sig således ind i en lang tradition, 
når den søger at skabe resultater hen over 
midten. 

AF MARTIN E.O. GRUNZ
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DER ER MANGE  
PARTIER, VI KAN GØRE  
MEGET SAMMEN MED
”Stolt”, ”glad” og ”et rigtig godt forlig”. Sådan lyder nogle af 
kommentarerne fra de blå partiledere til den lange række af 
forlig, der er indgået hen over midten de seneste tre år.

Som fortalt på de foregående sider 
er der indgået masser af brede 
aftaler hen over midten i dansk 

politik, som giver svar på nogle af de 
store udfordringer, vi står over for. 

Så selvom sommeren har været præ-
get af valgtrommer, og mange partier 
nu er optaget af at pege på uenigheder-
ne, så ændrer det ikke på, at regeringen 
har haft er rigtig godt samarbejde med 
mange partier i løbet af valgperioden. 
Ni ud af ti aftaler er indgået hen over 
midten. 

Mange af aftalerne har da også skabt 
glæde blandt de blå partiledere. Her er 
et par eksempler: 

”Jeg er simpelthen så stolt af, at vi 
nu gør livet sværere for de krimi-
nelle og tryggere for borgerne. Med 
hele 450 ekstra betjente, flere politi-
patruljer og nærstationer får vi nu et 
politi, der fortsætter med at vokse i 
styrke til gavn for danskere”.

Søren Pape Poulsen (K) om afta-
len om politi og anklagemyndighed, 
pressemeddelelse 15. december 
2020

”Denne aftale giver børn over 10 år 
fra dårlige hjem afgørende indflydel-
se på, hvor de skal bo, og det er til-
trængt. Samtidig sørger aftalen for, 
at søskende til anbragte børn også 
får undersøgt deres livssituation 
grundigt. Det er meget positivt”.

Ole Birk Olesen (LA) om aftalen om 
”Børnene Først”, pressemeddelelse 
11. maj 2021

”Så skete det endelig. Nu kan det 
bedre betale sig at være grøn! Den 
her aftale er jeg stolt af. For det er 
grøn omstilling på den ambitiøse 
måde, men gjort klogt”.

Søren Pape Poulsen (K) om aftalen 
om grøn skattereform, på Facebook 
24. juni 2022

”Hvad enten det er udfordringer for 
vores yderkommuner, for ringe vej til 
skattelettelser eller et dårligt match 
mellem de penge, som kommer ind, 
og de udfordringer, som kommu-
nerne står med i virkeligheden, så 
var der brug for en reform. Det er 
vi nu lykkedes med at håndtere, og 
vi har fået et rigtig godt forlig med 
regeringen, Radikale Venstre, SF og 
Alternativet”.

Jakob Ellemann-Jensen, Venstre, om 
aftalen om en reform af udlignings-
systemet, 5. maj 2020

”Dansk Folkeparti er glad for, at det 
er lykkedes at lande en aftale om 
tidlig pension. Vi er ligeledes glade 
for, at det er lykkedes at forbedre 
seniorpensionsordningen, således at 
reelt nedslidte får en bedre mulig-
hed for at forlade arbejdsmarkedet 
på en værdig måde”.

René Christensen (DF) om aftalen 
om Arne-pension, pressemeddelelse 
10. oktober 2020

”Efter boligaftale, finanslov og nu 
forlig om [Danmark kan mere 1] 
med S-regeringen bør det ikke være 
usagt, at jeg ikke genkender ord 
som magtfuldkommen, arrogant mv. 
om regeringen. Gider man tage hæn-
derne op af lommen, er den mere 
lydhør end de fleste regeringer, jeg 
har kendt”.

Jens Rohde, tidl. Kristendemokrater-
ne, på Twitter 22. januar 2022

”Jeg er virkelig glad for at kunne sige, at vi nu har landet en historisk aftale 
om dansk forsvar! Vi sender et stærkt signal til vores allierede i NATO og EU, 
at vi vil fællesskabet. Og vi sender et klart signal til Putin, at vi er parate til at 
forsvare vores ret til frihed og fred. Danmark vil nu investere markant i vores 
egen sikkerhed og øget internationalt engagement”.

Jakob Ellemann-Jensen (V) om det nationale kompromis om sikkerheds-
politik, på Facebook 6. marts 2022

DET BREDE SAMARBEJDE



BEVAR TIDLIG  
PENSION!
Alle har ret til en værdig 
tilbagetrækning

Fødevareforbundet NNF er 
klar til at forsvare ordningen 
og bekæmpe enhver, som vil 
afskaffe eller forringe den.  

Fødevareforbundet NNF har i mange år 
kæmpet for at sikre lønmodtagere med de 
længste og hårdeste arbejdsliv en ret til at 
trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, 
inden kroppen siger stop. 

Med Socialdemokratiet i 
spidsen lykkedes det at 
indføre en ret til tidlig 
pension til de nedslidte, 
men vores kamp for tidlig 
pension er ikke slut. 

Ole Wehlast, Forbundsformand, Fødevareforbundet NNF
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 I dag er der højt humør i den socialde-
mokratiske partiforening i Hjortshøj-
Egå lidt nord for Aarhus. Foreningen 

har netop holdt en ekstraordinær gene-
ralforsamling og står nu både med en ny 
fuldtallig bestyrelse med friske kræfter og 
med medlemmer, der er klar til valgkam-
pen og andre opgaver i foreningen. 

Men skruer vi tiden bare nogle måneder 
tilbage, så det helt anderledes ud. Den-
gang var der ikke engang aktive nok til at 
besætte pladserne i bestyrelsen. Faktisk 
overvejede man alvorligt, om tiden var 
inde til at nedlægge foreningen. 

Socialdemokraten har taget fat i for-
eningens formand, Børge Kludt Nissen, for 
at høre, hvordan det er lykkedes at vende 
udviklingen. 

IKKE NOK TIL AT DANNE EN FULDTALLIG 
BESTYRELSE
Lad os starte med at skrue tiden tilbage 
til foråret. Dengang holdt partiforeningen 
generalforsamling. To år med coronaned-
lukning havde sat sig spor i foreningen.

– Vi var kun formand, kasserer og et be-
styrelsesmedlem. Det var småt med både 
aktiviteter og synlighed for vores medlem-
mer, fortæller Børge Kludt Nissen. 

På den ordinære generalforsamling var 
det ikke muligt at finde kandidater til be-
styrelsen. Selv havde Børge Kludt Nissen 
planlagt ikke at genopstille som formand 
og i stedet lade nye kræfter komme til. 
Men ingen meldte sig som kandidater. 

– Beslutningen blev, at bestyrelsen 
skulle fortsætte. Med det eneste formål 
at afholde en ekstraordinær generalfor-
samling, som kunne vælge en ny besty-

relse. Alternativt at nedlægge foreningen, 
fortæller han.  

VIGTIGT AT VÆRE SYNLIG FOR  
MEDLEMMERNE 
Udsigten til, at der ikke var frivillige til at 
drive foreningen videre, fik bestyrelsen til 
at tage en vigtig beslutning. Nu måtte der 
handles. De gik derfor i gang med målret-
tet at ringe rundt til foreningens cirka 70 
medlemmer. 

– Partiet centralt har gennem flere år 
anbefalet en direkte kontakt til medlem-
merne. Det er ikke vores opfindelse. Men 
resultatet af vores medlemsinterview 
bekræfter med tydelighed vigtigheden af 
vores dialog og synlighed. Vi skal kende 
vores medlemmer, og de skal kende os 
samt vide, at vi er der, fortæller Børge 
Kludt Nissen. 

Medlemmerne har da også taget rigtig 

godt imod at blive ringet op. Undervejs 
i rundringningen stødte de på medlem-
mer, som ikke før var blevet ringet op af 
Socialdemokratiet, men også et nyind-
meldt medlem, der var meget glædeligt 
overrasket over at få et opkald.

– Når vi ringer op, præsenterer vi os og 
indleder altid med at spørge om, hvad 
de egentlig forventer af os. Derefter kan 
samtalen fortsættes med at spørge ind 
til medlemmets specifikke interesser. 
Svarene noterer vi så ned og skriver ind i 
foreningens medlemsliste. På den måde 
bliver vores medlemsliste et værktøj for 
den medlemsansvarlige for en målrettet 
udsendelse af informationer, indbydelser 
og anmodninger om aktiv hjælp. Til gavn 
for medlemmerne og for os, forklarer han. 

Som eksempler på de forskellige områ-
der, der kan spørges ind til, om medlem-
met vil deltage i, nævner han EU-politik, 

En målrettet indsats med at kontakte 
medlemmerne har vendt udviklingen i 
Hjortshøj-Egå partiforening. Nu har foreningen 
ikke bare en ny fuldtallig bestyrelse med 
suppleanter, men også et værktøj til en 
målrettet kontakt til medlemmerne. 

    AFDELINGEN VAR 
    LUKNINGSTRUET 
 – NU ER DER 
 MASSER AF  
 AKTIVITET
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besætte posterne i bestyrelsen. Der blev 
også valgt suppleanter, som nu inviteres 
med til bestyrelsesmøderne. 

En af dem, der er ny i bestyrelsen, er 
Matilde Dueholm. Hun havde kun været 
medlem i partiforeningen i kort tid, da 
hun fik opringningen.  

– Jeg tænkte: ”Hold da fast”, er det 
sådan, man gør her! Det med at blive budt 
velkommen og få skabt en personlig rela-
tion betyder rigtig meget. Så det ikke kun 
bliver mailinvitationer til Teams-møder 
med politikere, men at der bliver skabt 
en personlig kontakt fra starten, fortæller 
hun. 

Hun oplevede, at der blev taget god tid 
til at lytte til hende og de ønsker og for-
ventninger, hun havde til at være medlem 
af Socialdemokratiet.

– Han spurgte interesseret ind til, hvem 
jeg var, hvorfor jeg havde meldt mig ind, 

og hvad jeg kunne have lyst til at bidrage 
med. Han spurgte også, hvad der optog 
mig politisk, og noterede ned, hvad jeg 
gerne ville deltage i, fortæller hun. 

I FULD GANG MED AT PLANLÆGGE PLA-
KATOPHÆNGNING
Matilde Dueholm er til daglig tillidsre-
præsentant på sin arbejdsplads. Så det at 
påtage sig tillidshverv er ikke noget, der 
ligger hende fjernt. Men den personlige 
kontakt var afgørende for, at hun efter 
kort tid i foreningen valgte at påtage sig 
hvervet. 

– Han spurgte, om jeg kunne være 
interesseret i bestyrelsesarbejde, og så 
tænkte jeg: ”Ja, hvorfor egentlig ikke?” Jeg 
har jo meldt mig ind af en årsag og ikke 
bare for at ligge på sofaen, fortæller hun. 

Matilde Dueholm er derfor også et 
eksempel på noget andet, som partifor-
eningen opdagede under rundringningen. 
Nemlig at mange medlemmer faktisk har 
erfaring andre steder fra, og at de erfarin-
ger også kan gøre gavn i bestyrelsesarbej-
det i Socialdemokratiet. 

For den gamle tre mand store besty-
relse har det været et par hårde år. Men 
det har alligevel været arbejdet værd, og 
nu står foreningen langt bedre rustet til de 
kommende opgaver. 

– Heldigvis med god hjælp fra en tidli-
gere formand og byrådsmedlem, der har 
virket som mentor for os uerfarne. Og vi 
er i fuld gang med arbejdet. I øjeblikket er 
vi i fuld gang med at udarbejde kort med 
ruter for plakatophængning og husstands-
omdeling af flyers, slutter Børge Kludt 
Nissen. 

    AFDELINGEN VAR 
    LUKNINGSTRUET 
 – NU ER DER 
 MASSER AF  
 AKTIVITET

landspolitik og lokalpolitik. Der kan 
også spørges ind til, om man vil deltage 
i politiske arrangementer som hjælper, 
og om man kunne være interesseret i et 
tillidshverv i bestyrelsen. 

De har selvfølgelig også spurgt ind 
til, hvem der er parat til at give en hånd 
med i den kommende valgkamp. Der kan 
eksempelvis spørges ind til, om man vil 
deltage i kampagner på ”Gader og torve”, 
”Husstandsomdeling” og ”Plakater”. På 
den måde har bestyrelsen nu et godt 
overblik over, hvem der vil være frivillige i 
valgkampen. 

NYVALGT BESTYRELSESMEDLEM: VIGTIGT 
MED PERSONLIG KONTAKT
Kontakten til medlemmerne har givet 
resultater. Da foreningen i slutningen af 
august holdt sin ekstraordinære general-
forsamling, så lykkedes det ikke kun at 

Foto: John Lauritzen



SOCIALDEMOKRATEN SEPTEMBER 202230

XXXXX

FOR FLERE OPLYSNINGER OM S&D-GRUPPEN, SE: WWW.SOCIALISTSANDDEMOCRATS.EU

 Kort før sommerferien for alvor tog 
fart over hele Europa, og Danmark 
blev grebet af Tour-feber, udspil-

lede der sig noget af en klimakamp i 
Europa-Parlamentet. 

Scenen var ellers sat: Europa-Parla-
mentet skulle nå til enighed om en række 
grønne EU-love, der er en afgørende brik i 
den grønne omstilling af EU.

Forhandlingerne har vist, at den grønne 
dagsorden i Bruxelles i den grad bliver 
løftet af den socialdemokratiske gruppe, 
siger Christel Schaldemose.

OSENDE BILER OG KULSORTE STEMMER
Benzin- og dieselbiler skal meget snart 
være fortid. Hele 71 pct. af transportsek-
torens CO2-udledninger i EU kommer fra 
vejtransporten. Der er store muligheder 
for at reducere udledningerne netop her. 
Og teknologien er moden; batteridrevne 
biler bliver billigere og billigere hver dag. 

CHRISTEL SCHALDEMOSE:
I BRUXELLES SKUBBER  
VI SOCIALDEMOKRATER EU  
I EN GRØNNERE RETNING

Christel Schaldemose  sidder 
i Europa-Parlamentets 

 Miljøudvalg, hvor en stor del 
af EU’s klimalovgivning bli-

ver behandlet. 

Inden længe er det billigere at køre en 
elbil end en benzinbil.

De danske socialdemokrater har længe 
ment, at tiden er inde til et forbud mod 
salg af benzin- og dieselbiler – også i EU, 
siger Christel Schaldemose. 

– Vi socialdemokrater har længe råbt på 
strengere CO2-krav til biler. EU-Kommis-
sionen kom med et udspil, som både vil 
skærpe CO2-kravene og sætte en slutdato 
for salg af nye benzin- og dieselbiler i 
2035. 

Vi havde en hård kamp i parlamentet, 
hvor særligt de konservative med danske 
Pernille Weiss i spidsen bekæmpede de 
strammere miljøkrav. 

Det overrasker mig, for det er stik imod, 
hvad de konservative på Christiansborg 
mener. Men det beviser også endnu en 
gang, at vi socialdemokrater driver den 
grønne omstilling frem i Bruxelles, fortæl-
ler hun.

ET NYT KVOTEHANDELSSYSTEM FOR 
HELE EU 
En af de helt store hjørnesten i EU’s 
nye grønne klimapakke er CO2-kvote-
systemet, som parlamentarikerne har 
diskuteret og forhandlet i løbet af foråret. 
Og Ifølge Christel Schaldemose var den 
forhandling egentlig endt med en god 
aftale. 

– Vi har i den grad brug for et nyt kvote-
system, der sætter en pris på forurening 
for den maritime sektor og luftfarten, 
som indtil nu har været undtaget. Det vil 
fremme grønnere transportformer i hele 
EU. Det lykkedes vi også med, men det 
var svært at få de liberale og konservative 
grupper med på en fair udfasning af de 
gratis CO2-kvoter, fortæller hun. 

Det eksisterende EU-kvotehandelssy-
stem indeholder i dag mange gratis kvoter, 
som gives særligt til de mest forurenende 
industrier og virksomheder. Det gør, at der 
ikke investeres i grønnere teknologier, og 
kvoteprisen har derfor været meget lav. 
Den konservative gruppe havde foreslået 
at udfase de gratis kvoter i 2036 og en lang 
række undtagelser. Ifølge Christel Schal-
demose er 2036 dog alt for sent. – Først og 
fremmest skal vi nå vores reduktionsmål. 
Vi har sat et mål for EU på 55 pct. i 2030. 
Det er for mig svært at se, hvordan vi skal 
nå det med det konservative forslag.

Men da der skulle stemmes om aftalen 
i parlamentet, sprang den liberale og kon-
servative gruppe fra aftalen og dannede et 
nyt, sort flertal med den yderste højrefløj. 
– Det var en grotesk situation, fortæller 
Christel Schaldemose. – Pludselig løb de fra 
vores aftale, og mange grønne elementer 
af aftaleteksten blev udvandet, og alle 
mulige undtagelser blev indskrevet. For 
mig at se blev systemet ikke godt nok. Vi 
kan ikke vente mere. Vi har brug for reelle 
grønne tiltag, som for alvor sætter fart på 
den grønne omstilling i EU, siger hun.

Socialdemokraterne i parlamentet endte 
med at stemme imod det udvandede for-
slag og dermed at sende forslaget tilbage 
til tegnebrættet. En beslutning, Christel 
Schaldemose selv støttede op om, fortæl-
ler hun. – Jeg havde meget svært ved at se, 
hvordan den udvandede aftale ville kunne 
leve op til vores 55-pct. reduktionsmål i 
2030 og Paris-aftalen. Det ville være at 
svigte klimaet, afslutter hun. 

Resultatet blev en ny, genforhandlet 
aftale med en hurtigere udfasning af gratis 
kvoter i 2032 og højere ambitioner. 

Og Christel Schaldemose er tilfreds. – Vi i 
den socialdemokratiske gruppe har sikret, 
at EU bliver skubbet i en markant grønnere 
retning. Samtidig håber jeg, at de borger-
lige kræfter i EU også snart vil indse, at 
det er yderst nødvendigt, at vi får sat skub 
i den grønne omstilling – og jo dermed 
sætter nogle klare rammer, som industrien 
kan planlægge og arbejde efter. Det må 
også være sund borgerlig snusfornuft. 

Christel Schaldemose mener, 
at et forbud mod salg af nye 

diesel- og benzinbiler i 2035 er 
et vigtigt skridt i den grønne 

omstilling. – Det handler om at 
sende et klart signal til bilin-

dustrien allerede nu.
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 Rundtom i hele Europa har plat-
formsvirksomheder som Wolt, 
Amazon og Deliveroo gjort deres 

indtog. De har taget fiks teknologi og glit-
rende apps med sig. Men det er mest af 
alt bare et slør for de usle arbejdsforhold, 
de tilbyder deres medarbejdere. 

I den her branche bliver du betalt helt 
ned til 40 kroner i timen. Du skal ikke 
forvente nogen forsikring, hvis uheldet er 
ude, og feriepenge, løn under sygdom og 
indbetaling til pension skal du heller ikke 
regne med. 

Virksomhederne betragter dig nemlig 
ikke som ansat, men som falsk selvstæn-
dig. 

– Det betyder usikkerhed for de her men-
nesker, der lever på kanten af samfundet, 
og det betyder unfair konkurrence over 
for de virksomheder, som insisterer på at 
drive forretning uden prekære arbejdsfor-
hold. De her platformsvirksomheder truer 
simpelthen hele vores arbejdsmarked, siger 
Marianne Vind, der er socialdemokratisk 
medlem af Europa-Parlamentet. 

HÆV AMBITIONSNIVEAUET
Derfor glæder Marianne Vind sig over, at 
EU-Kommissionen nu har fået øjnene op 
for problemet og foreslået et nyt direk-
tiv. Men det er slet ikke ambitiøst nok til 
hendes smag.

– Kommissionens forslag er en god 
start, men der er brug for, at vi gør meget 
mere end det, den foreslår, siger Marianne 
Vind. Og netop de ambitioner kan hun 
være med til at sørge for. 

For i Europa-Parlamentets transport-
udvalg er det Marianne Vind, der sidder 
for bordenden, når platformsvirksomhe-
dernes slyngelmetoder skal bekæmpes. 
Her er hun nemlig chefforhandler for 
direktivet. Ifølge hende er det vigtigt, at 
det er en dansk socialdemokrat, der er 
chefforhandler.

– Jeg arbejder stædigt for, at vi virkelig 
strammer reguleringen af platforms-
økonomien, for de globale mastodonter 
i denne branche har stadig alt for vide 
rammer. Hele vejen igennem er det os so-
cialdemokrater, der har presset på for at 
gøre noget ved det her problem. De fleste 
borgerlige tager det slet ikke seriøst, siger 
Marianne Vind.

HÅRDE KAMPE FORUDE
Og netop fordi de borgerlige ikke vil 
anerkende problemet, bliver det et intenst 
efterår, Marianne Vind går i møde, når 
direktivet skal forhandles på plads. For 
samtidig er platformsvirksomhederne en 
del af en pengestærk lobbyindustri, som 
kæmper for, at branchen fortsat skal være 
helt ureguleret. 

Men det skræmmer ikke Marianne Vind. 
For gennem sin tid i fagbevægelsen lærte 
hun to ting om konflikter med profithung-
rende arbejdsgivere. Hun lærte, at de her 
virksomheder altid vil forsøge at tryne 
arbejdstagerne, hvis de kan tjene penge 
på det. Men hun lærte også, at fællesskab 
og sammenhold er det stærkeste våben. 

– Derfor er det uhyre vigtigt for mig, at 
det her direktiv kommer til at slå fast, at 
alle arbejdstagere har ret til at organisere 
sig og vælge tillidsrepræsentanter. Mange, 
særligt i platformsindustrien, har ikke de 
muligheder i dag, siger Marianne Vind. 

Direktivet skal forhandles på plads over 
de næste måneder og til afstemning ved 
Europa-Parlamentets plenarforsamling i 
november. 

MARIANNE VIND ER  
CHEF I KAMPEN MOD USLE  
FORHOLD I PLATFORMS-
INDUSTIREN

De her 
platforms

virksomheder 
truer hele vores 
arbejdsmarked
MARIANNE VIND

Et nyt EU-direktiv skal luge ud i platformsvirksom-
hedernes fiksfakserier. Marianne Vind er chef-
forhandler på direktivet i Europa-Parlamentets 
transportudvalg.

Usikre ansættelser og dårlige 
vilkår er kendetegnende for plat-
formsindustrien. Det skal et nyt 
EU-direktiv gøre op med.
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 Det er kun lidt over et år siden, at et 
samlet Europa-Parlament sammen 
med EU’s medlemslande indgik en 

aftale om, at EU skal sænke sine drivhus-
gasudledninger med 55 pct. i 2030. Den 
klimalov er blevet omtalt som den måske 
vigtigste klimalov i verden.

Det var midt i en anden og på det 
tidspunkt overskyggende krise, nemlig 
coronakrisen.

Coronakrisen blev efterfulgt af ener-
gikrisen. Gaspriserne steg, og energipri-
serne blev presset i vejret.  

Efterfølgende ramte så Ruslands 
invasion af Ukraine, der – ud over store 
konsekvenser for først og fremmest ukrai-
nerne – også har fået store konsekvenser 
for resten af Europa.

Vi står altså midt i tre kriser. Klimakri-
sen, energikrisen og sikkerhedskrisen. 

skal levere frem mod 2030, beskriver Niels 
Fuglsang.

– Vi ved også, at hver gang vi hæver 
energieffektivisering med 1 pct., kan 
vi reducere gasimporten med 2,6 pct., 
hvilket direkte bidrager til at styrke vores 
uafhængighed af Putin.

Samtidig skal energieffektivisering 
levere 40 pct. af de globale drivhusgasre-
duktioner frem mod 2050. 

Selvom medlemslandene frem mod 
2020 ifølge Niels Fuglsang har været alt 
for nølende med at levere på de nuvæ-
rende mål for energieffektivisering, har 
bl.a. Ruslands invasion af Ukraine og EU’s 
afhængighed af russisk gas haft en effekt. 

Der er dog gode udsigter for et stærkt 
flertal i parlamentet nu, mener Niels 
Fuglsang.

De fire største grupper støtter nemlig, 
at målet for energieffektivisering på tværs 
af EU hæves fra de nuværende 32,5 pct. 
til et bindende mål på 40 pct., og der skal 
også gælde bindende mål for de enkelte 
medlemslande.

Og Niels Fuglsang er ikke i tvivl om de 
positive konsekvenser af en sådan bin-
dende aftale:

– Hvis vi lykkes med de ambitiøse pla-
ner, kan vi tage et stort skridt ud af vores 
afhængighed af russisk fossil energi og et 
stort skridt mod at indfri vores klimamål. 
Det er ren win-win.

Niels Fuglsang understreger dog, at det 
kommer til at kræve en stor indsats, både 
i forhandlingslokalerne i EU, for de enkelte 
lande og blandt installatører, entreprenø-
rer, energikonsulenter – alle dem, der får 
den grønne omstilling til at ske. 

Alt det kommer Niels Fuglsang til at 
bruge tiden på de kommende måneder 
som forhandler. 

Niels Fuglsang mener, at energief-
fektivisering er en vigtig del af løsningen 
på alle tre kriser, og det er ikke mindst 
en lavthængende frugt, når vi skal til at 
polstre os mod vinteren, siger han.

Energieffektivisering er også en helt 
central del af den klimapakke, som Niels 
Fuglsang lige nu forhandler i EU som par-
lamentets chefforhandler. 

VI SKAL HAVE AMBITIØSE OG BINDENDE 
MÅL FOR ENERGIEFFEKTIVISERING
I juli fik Niels Fuglsang som chefforhand-
ler en aftale på plads med bred opbakning 
blandt de politiske grupper i EU-Parlamen-
tet. Her i september skal den vedtages i 
det samlede parlament.

– Med aftalen vil energieffektivitet stå 
for mindst en tredjedel af den reduktion i 
naturgasforbruget, som EU’s klimapakke 

VORES BEDSTE 
LØSNING PÅ  
ENERGIKRISEN

FOR FLERE OPLYSNINGER OM S&D-GRUPPEN SE: WWW.SOCIALISTSANDDEMOCRATS.EU

Et af vores stærkeste modtræk mod Putins aggressi-
on i Ukraine er hurtigst muligt at få rullet mere ved-
varende energi og energieffektivisering ud i Europa. 
Særligt Europas bygninger skal levere de energibe-
sparelser, der skal sikre EU’s energiuafhængighed. 
Niels Fuglsang står i spidsen i EU-Parlamentet. 

NIELS FUGLSANG SÆTTER EU’S HØJE 
MÅL FOR ENERGIEFFEKTIVISERING:
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Niels Fuglsangs lovudspil om ener-
gieffektivisering blev vedtaget i juli 
i Energiudvalget med et flertal på 
51 for og 7 imod.

NYT FRA 
GRUPPEFORMANDEN
Så er den nye politiske sæson i EU 
i gang! Og vi har vigtige emner på 
dagsordenen i Europa-Parlamentet, 
hvor vi fortsat knokler for at sikre 
gode, socialdemokratiske resultater. 
Ligesom vi i Danmark skal passe 
godt på vores fælles fremtid, står 
EU-samarbejdet også over for 
store udfordringer, der kræver 
socialdemokratiske løsninger. Og 
ligesom i Danmark er det vigtigt, at vi 
i EU sikrer den rette balance mellem 
økonomisk ansvarlighed og social 
retfærdighed. Det kan du læse lidt 
mere om her.

Mange hilsner
Christel 

I Europa-Parlamentet skydes den 
nye politiske sæson for alvor i gang 
når Ursula von der Leyen, formand 
for EU-Kommissionen, holder sin 
”State of the European Union”-tale 
14. september. Talen viser, hvilke 
pejlemærker EU-Kommissionen har 
det kommende år – og den siger 
derfor noget om, hvilke lovforslag 
vi kan forvente at skulle behandle i 
Europa-Parlamentet.

Når du får bladet i hånden, er 
talen allerede holdt, men lige nu 
kan jeg kun gætte på, hvad den 

kommer til at indeholde. Jeg er 
sikker på, at krigen i Ukraine og 
den afledte energikrise og føl-
gende høje inflation kommer til at 
fylde meget. Her er der brug for, at 
hvert medlemsland gør, hvad det 
kan for at hjælpe dem, der bliver 
hårdest ramt af de stigende priser. 
Samtidig er vi i EU nødt til at se 
på, hvordan vi kan sikre, at Europa 
ikke ender i en lignende situation 
igen. Energi er kritisk infrastruktur, 
og det skal vi tage seriøst – i hele 
Europa.

Der er fart på den grønne omstil-
ling i EU, og vi er i fuld gang med at 
vedtage de mange dele lovgivning 
under ”Fit for 55”-pakken, som 
skal sikre, at vi når i mål med EU’s 
klimalov. 

Én af de lovgivninger har Niels 
Fuglsang haft travlt med at forbe-
rede. Det er opdateringen af EU’s 
regler for energieffektivisering, 
og her i september stemmer hele 
Europa-Parlamentet om forslaget. 
Energieffektivisering er et vigtigt 
redskab i den grønne omstilling 
– og i kampen mod Putins ener-
gikrig. Når Putin lukker for gassen 

til Europa, er noget af det, vi kan 
gøre, på helt kort sigt at skrue ned 
for vores energiforbrug. Vi kan 
skrue et par grader op for aircon-
dition i sommervarmen og skrue 
et par grader ned for radiatorerne 
til vinter. På den længere bane skal 
vi sikre, at vores forbrug af energi 
bliver mere effektivt, både når det 
gælder byggemassen, datacentre, 
den offentlige administration og 
erhvervslivet. Her er det vigtigt med 
ambitiøse mål fra EU. Og det er 
netop det, der er i Niels Fuglsangs 
forslag.

State of the European  
Union-talen skyder den 
nye politiske sæson i gang 

Klar til næste skridt for  
energieffektivisering i Europa
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MILJØMINISTER ER  
”ÅRETS SKOVVEN”
Der var ros og anerkendelse til 
miljøminister Lea Wermelin, da 
hun for nylig af miljøorganisatio-
nen Verdens Skove blev kåret til 
”Årets Skovven”. 

I begrundelsen lød det, at 
”hun har igangsat en positiv 
udvikling for naturen i Danmark 
og været med til at ændre den 
måde, vi snakker natur på i 
Danmark, og det har der været 
brug for”. Som miljøminister har 

Lea Wermelin stået i spidsen for 
etableringen af 15 nye natur-
nationalparker og tusindvis af 
hektar med urørt skov. 

Alt sammen for at gavne 
dyrelivet og biodiversiteten og 
samtidig give danskerne flere 
muligheder for naturoplevelser. 
Verdens Skove er en dansk mil-
jøorganisation, der arbejder for 
bevarelse og bæredygtig brug af 
verdens skove.
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NAVNE & NOTER

LÆS SOCIALDEMOKRATEN DIGITALT  
– FRAMELD DEN FYSISKE UDGAVE
Vidste du, at du kan framelde dig at få Socialdemo-
kraten i papirudgave og i stedet læse den digitalt? 
Den mulighed har en række medlemmer allerede 
gjort brug af. Det kan blandt andet være, at de 
synes, det fysiske eksemplar fylder op, eller at de er 
bekymrede for klimaaftrykket. 

Hvis du også vil framelde det fysiske eksemplar, 
så send en mail til medlem@socialdemokratiet.dk. 

Så modtager du i stedet en e-mail, når der kom-
mer et nyt nummer af Socialdemokraten. Med et 
link til, hvor du kan læse det digitalt. 

I år er det 100 år siden, at Anker 
Jørgensen blev født. Det bliver 
markeret flere steder. Anker Jør-
gensen var formand for Socialde-
mokratiet 1972-87 og statsmini-
ster 1972-73 og igen 1975-82. 

Da prisen ”Årets Anker” vanen 
tro blev uddelt hos HK Hoved-
staden, var beløbet denne gang 

ANKER JØRGENSEN – 100 ÅR
på 100.000 kroner i stedet for 
tidligere 30.000 kroner. Prisen 
blev givet til Arbejdermuseet, 
som netop i år i anledning af 
100-året har arrangeret udstil-
lingen ”ANKER – et usædvan-
ligt liv” om Anker Jørgensens 
liv. Den fortæller om både 
mennesket, fagforenings-

manden og politikeren Anker 
Jørgensen.

Her kan man blandt andet 
se hans håndskrevne dagbø-
ger, originale manuskripter, 
studiehæfter, talepapirer, pro-
testerklæringer, kærestebreve, 
ministerlister og meget mere. 
Udstillingen varer året ud. 

NY SÆSON AF  
PODCASTEN ”STATS-
MINISTEREN SPØRGER” 
UDE NU
Lyt med, når Mette Frederiksen møder en 
række nye spændende gæster i sæson 2 
af ”Statsministeren Spørger”. I podcasten 
”Statsministeren Spørger” er der tid til at gå i 
dybden med nogle af de svære udfordringer, 
der præger vores samfund. Tid til at komme 
omkring flere af de nuancer, der ofte forsvin-
der i den politiske debat. Og tid til en ærlig 
snak om de dilemmaer, som verden unægte-
ligt rummer.

I første sæson af ”Statsministeren Spørger” 
talte Mette Frederiksen med blandt andre 
chefredaktør Rune Lykkeberg om magtfor-
holdet mellem Rusland og Vesten og profes-
sor Svend Brinkmann om unges stigende 
mistrivsel. 

I den nye sæson kan du lytte med, når Mette 
Frederiksen møder blandt andre psykolog og 
formand for Dansk Psykolog Forening Eva 
Secher til en samtale om psykiatriens tilstand 
samt forfatter og debattør Geeti Amiri om 
integration i folkeskolen. 

Du kan finde ”Statsministeren Spørger” i 
din podcastapp, på Spotify eller på socialde-
mokratiet.dk/podcast.
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Prøv kræfter med et kursus i sprog, 
kreative håndværk, bevægelse, 

madlavning og meget mere! 

www.aof.dk

VÆR MED
TIL AT SIKRE FREMTIDENS  

SOCIALDEMOKRATISKE  
RESULTATER OG FÆLLESSKABER

BETÆNK SOCIALDEMOKRATIET  
I DIT TESTAMENTE

Betænker du partiet i dit testamente,  
så er du med til at sikre det økonomiske  

fundament for fremtidens valgkampe, politiske  
diskussioner og sociale fællesskaber.

 
Læs mere om arv og testamente på hjemmesiden  

www.socialdemokratiet.dk/arv
 

TAK FOR DIN STØTTE!

ANDERS KRONBORG  HÆDRET  
AF CIRKUS VERDENEN
Det socialdemokratiske 
folketingsmedlem 
 Anders Kronborg blev 
i august hædret af 
den danske cirkus-
verden. Her modtog 
folketingsmedlem-
met fra Esbjerg 
årets indsatspris, der 
går til den politiker el-
ler offentlige person, der 
har gjort mest for cirkus i det 
forgangne år. 

– Jeg elsker cirkus, og jeg mener, 
cirkus er med til at skabe ikke bare 
gode kunstneriske oplevelser; det 
er også en kultur, der styrker sam-
menhængskraften, lød det fra en 

stolt og beæret Anders 
Kronborg. 

Anders Kronborg 
har selv en fortid 
som cirkusartist i 
blandt andet Es-
bjerg Børnecirkus. 
Som folkeskolelæ-

rer har han udviklet 
et undervisningsfor-

løb om cirkus, der blev 
nomineret til Danmarksme-

sterskaberne i skoleudvikling i 2019. 
Overrækkelsen af prisen fandt 

sted på Cirkusmuseet i Hvidovre, og 
blandt deltagerne var kulturminister 
Ane Halsboe-Jørgensen, cirkusdirek-
tører og en række cirkusartister. 

 

RUNDE  
FØDSELSDAGE

  25. juli  
Steffen Jensen, borgmester i Halsnæs 
Kommune, fyldte 40 år den juli.

 17. november
 Astrid Krag, social- og ældreminister, 
fylder 40 år
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FØLG OS PÅ:

VELKOMMEN TIL  

Da Rusland i februar invaderede 
Ukraine, traf 30-årige Kevin Broby 
Kristiansen beslutningen om at 

melde sig ind i Socialdemokratiet. 
– Jeg følte, at jeg var nødt til at gøre noget. 

Jeg kunne jo ikke smide alt, hvad jeg havde 
i hænderne, og rejse derned. Så jeg meldte 
mig ind i Socialdemokratiet. Vi må aldrig 
tage demokratiet for givet, lyder det fra Kevin 
Broby Kristiansen.

– Jeg er reserveofficer, og jeg var i første 
halvår af 2021 [inden invasionen, red.] ud-
sendt til Ukraine som en del af en trænings-
mission for de ukrainske soldater. Så jeg 
kender mange ukrainere, og derfor ligger det 
selvfølgelig tæt på.

Det var dog ikke noget tilfælde, at valget af 
parti faldt på netop Socialdemokratiet: 

– Jeg har nok altid vidst, at Socialdemo-
kratiet var mit parti. Det har også ligget 
til familien. Min far var tillidsmand, så alle 
grundværdierne om social retfærdighed har 
altid fyldt meget, fortæller han.  

Kevin Broby Kristiansen har ikke kun været 
ude i verden, men også rundtomkring i Dan-

KEVIN BROBY  
KRISTIANSEN
K Ø B E N H A V N

K E V I N  B R O B Y  K R I S T I A N S E N K ø b e n h a v n

mark. Han er født i Hol-
bæk, vokset op i Sorø, 
har studeret i Odense 
og bor nu i Ishøj lidt syd for Køben-
havn. Til daglig arbejder han som embedsmand 
i et ministerium i København. 

Han har tidligere været aktiv i en række 
foreninger, blandt andet den socialdemokrati-
ske studenterorganisation Frit Forum, men har 
aldrig før været medlem af et politisk parti. 

– Jeg har boet en del år i udlandet, og efter at 
jeg er kommet tilbage, vil jeg gerne engagere 
mig i det danske samfund. Jeg synes, det er 
en god måde at melde sig ind i foreninger, og 
håber at kunne bidrage på den måde. 

Det gælder også for Socialdemokratiet, hvor 
han allerede har været til de første arrange-
menter. 

– Det var meget spændende at være til det 
første møde og møde andre mennesker, som 
har noget på hjerte. I første omgang vil jeg 
gerne lære kulturen og strukturen i Socialde-
mokratiet at kende. Men med tiden håber jeg 
selvfølgelig også at kunne bidrage med noget, 
slutter han.


