
1 • MARTS 2020

FLERE MEDARBEJDERE: BØDSKOV GENOPRETTER SKATTEVÆSENET

JUBILÆUM: DE UNGE SOCIALDEMOKRATER FYLDER 100 ÅR

VI SKAL  
SÆTTE  

BARNET 
FØRST

ASTRID KRAG:



SOCIALDEMOKRATEN MARTS 202022

Gratis medlemsblad for Socialdemokratiet. Ansvarshavende: Partisekretær Jan Juul Christensen. | Levering og adresseændring: Tina Christiansen, 33374126  
eller kartotek@socialdemokratiet.dk | Til svagtseende: Ønskes bladet tilsendt som lyd-cd, så kontakt Tina, 33374126. | Design og grafisk produktion: OTW. | Tryk: 

Aller Tryk A/S. Fotos gengivet i bladet tilhører Socialdemokratiet, medmindre andet er angivet. | Postadresse: Christiansborg, Socialdemokratiet, 1240 København K, 
72300800. | Forside: Astrid Krag. Foto: Jonas Fedder Witt. | Næste nummer – nummer 2/2020 – udkommer 18. maj. Deadline for redaktionelt stof er 27. marts. Skal sen-
des til lars.wernblad@ft.dk. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, som indsendes uopfordret. | Annoncer: Kontakt redaktionen. | ISSN: 0906-4613. Titel: 
Socialdemokraten.

2

ASTRID KRAG: VI SKAL FOREBYGGE 
OMSORGSSVIGT
Barnet først: Alle børn skal have gode muligheder i livet. 
Derfor skal vi gribe tidligere ind mod omsorgssvigt, 
mener Astrid Krag.

BØDSKOV SKAL GENOPRETTE 
SKATTEVÆSENET 
Skat skal genoprettes: Regeringen har investeret 
1,7 milliarder kroner i at styrke skattevæsenet. 
Men der er stadig et stykke vej igen, fortæller 
Morten Bødskov.

KV/RV21: KØBENHAVN VIL HAVE FLERE 
KVINDER I POLITIK
KV/RV21: Flere kvinder på stemmesedlen: Social demo
kratiet i København indfører nu en fletteregel, så der 
skiftevis skal stå mænd og kvinder på stemmesedlen. 
Det skal udvikle politiske talenter af begge køn.

EN UNG KULTURBÆRER FYLDER 100 ÅR 
DSU fylder 100 år: Danmarks Socialdemokratiske 
Ungdom fylder 100 år. Socialdemokraten har været i 
Statsministeriet og talt med både en nuværende og en 
tidligere DSU’er.
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AF METTE FREDERIKSEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET

KÆRE  
SOCIALDEMOKRAT

Det må aldrig 
blive økonomien 

og postnummeret, der  
afgør et barns fremtid. 
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Mette Frederiksen 
Formand for Socialdemokratiet

Jeg har før sagt, at Danmark er for lille til store forskelle. Det gælder også, når 
det handler om vores fælles velfærd. For uanset hvor vi bor, skal der være dag
institutioner, folkeskoler og ældrepleje af høj kvalitet. 

De kommende år bliver der flere børn og ældre. Det skal vi være glade for. 
Men det betyder også, at vores velfærd bliver presset, hvis ikke pengene følger 
med. Derfor vil vi senere på året fremlægge vores forslag om en velfærdslov. 
Den skal holde hånden under velfærden og forpligte Folketinget til hvert eneste 
år at lade pengene følge med, når vi bliver flere børn og ældre. 

Jeg har selv tidligere brugt det billede, at med velfærdsloven bliver den til 
enhver tid siddende regering »bundet til masten«. Så der ikke kan bruges penge 
til eksempelvis skattelettelser, før der er sikret en bund under velfærden. 

Vi har styrket velfærden i Danmark. Men det ændrer ikke på, at der er steder 
i Danmark, hvor det er ekstra svært at få enderne til at nå sammen. At levere en 
ordentlig velfærd. Hvor der ikke er de samme muligheder som i resten af landet. 
Det må vi selvfølgelig tage alvorligt. 

Det er derfor, vi vil udligne mere mellem landets kommuner. Så vi flytter pen
ge fra de rigeste områder i Danmark til der, hvor udfordringerne er flere. Det her 
er ikke en kamp mellem land og by. Det handler om et Danmark i balance. Hvor 
man kan bo, uddanne sig, arbejde og opleve en ordentlig velfærd i hele landet. 

I min nytårstale satte jeg fokus på et område, hvor den forskel er særlig tyde
lig: de anbragte børn. Nogle af de allermest udsatte i vores samfund. Hvor nogle 
kommuner sidder med en stor regning, fordi de har mange sager om anbragte 
børn. 

Det må aldrig blive økonomien og postnummeret, der afgør et barns fremtid. 
Derfor har vi allerede foreslået et mere retfærdigt refusionssystem for de meget 
dyre anbringelsessager. 

Før valget sagde vi, at vi ville sætte velfærden først i hele Danmark. Det har vi 
arbejdet på efter valget. Vi er slet ikke i mål. Men vi har taget en god begyndelse. 
De tre velfærdsaftaler, vi har indgået – finansloven og økonomiaftalerne med 
kommuner og regioner – viser, at vi trækker Danmark i en ny retning, og at vi 
mente det, da vi før valget sagde: Velfærd først. 

For med finansloven sætter vi blandt andet penge af til at styrke vores sund
hedsvæsen. På sygehusene løber medarbejderne i dag alt for stærkt. Det går 
ud over nærværet for både patienter, pårørende og de ansatte. Derfor har vi 
afsat penge og indgået aftale med regionerne om 1.000 ekstra sygeplejer
sker. Ligesom vi prioriterer bedre normeringer, flere lærere i folkeskolen og 
afskaffer omprioriteringsbidraget på uddannelserne. 

Nu håber jeg, at vi også får opbakning til vores forslag om en velfærds
lov.  
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Det skal være slut med, at lattergaspa
troner flyder i gaderne, fordi børn og 
unge har forsøgt at bruge lattergas
sen som rusmiddel. Undersøgelser har 
vist, at mange unge har brugt lattergas 
som rusmiddel, selvom det kan være 
meget skadeligt. Derfor har regerin
gen nu indgået en bred aftale, som gør 
det ulovligt at sælge lattergas til børn 
og unge. 

– Lattergas er farligt for unge og 

deres helbred. Iltmangel. Nerveskader. 
I sidste ende kan man dø af det, siger 
erhvervsminister Simon Kollerup.

Aftalen sætter også en begrænsning 
på, hvor meget og hvor store latter
gaspatroner der kan købes, og den 
forbyder salg af lattergaspatroner på 
steder, hvor der også sælges alkohol 
og cigaretter. Endelig styrker den kon
trolindsatsen og hæver bødeniveauet 
for ulovligt salg af lattergaspatroner.

BARSELSVIKARERNE  
TOG OVER
To glædelige omstændigheder betød lidt  
rokeringer både på ministerbænke og i folketingsgrup
pen i januar måned. Finansminister Nicolai Wammen blev i midten af januar 
far til Christian og holdt derfor 14 dages fædreorlov. Skatteminister Morten 
Bødskov vikarierede på posten som finansminister. 

Børne og undervisningsordfører Jens Joel blev sidste år far for anden gang, 
da sønnen Eigil så dagens lys. I januar gik han så på forældreorlov.Han bliver 
under sin orlov afløst i Folketinget af Dorthe Hindborg fra Skanderborg. 

SLUT MED LATTERGAS  
TIL BØRN OG UNGE

TIL NYTÅRSKUR 
HOS  
DRONNINGEN

Efter at Mette Frederiksen havde 
holdt sin første nytårstale, var 
det tid for ministrene til den før
ste nytårskur hos dronningen. Og 
det blev en speciel oplevelse for 
udlændinge og integrationsmi
nister Mattias Tesfaye, som for 
første gang i sit liv var trukket i 
kjole og hvidt. 

TIL KAMP MOD LUFTFORURENINGEN

Hvert år dør tusindvis af danskere for 
tidligt af luftforurening, og omkring 70 
procent af den danske partikelforure-
ning kommer fra brændeovne. Derfor 
vil regeringen nu have udskiftet de 
gamle og mest miljøskadelige bræn-
deovne. 

– Vi skal bekæmpe luftforureningen 
både i de store byer og på villavejene 

i alle dele af landet. Derfor sætter vi 
nu ind over for de ældre brændeovne, 
fordi de udleder op mod fem gange så 
mange partikler som en ny brændeovn, 
siger miljøminister Lea Wermelin.

Regeringen foreslår konkret, at gam-
le brændeovne fra før 2003 skal udskif-
tes inden for 12 måneder, når boligen 
skifter ejer. 
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AFTALE OM 1.000 EKSTRA SYGEPLEJERSKER 

To vigtige aftaler har nu banet vejen for, at der kan ansættes 1.000 ekstra syge
plejersker på vores sygehuse. Først sikrede regeringen med finansloven, at der 
blev afsat penge til at ansætte 500 ekstra sygeplejersker i år og 1.000 ekstra  
sygeplejersker næste år. Og i januar indgik regeringen så aftale med Danske  
Regioner om, hvordan sygeplejersker konkret kan findes. 

Det var en glad sundheds og ældreminister Magnus Heunicke, som var med 
til at præsentere aftalen. 

– Sundhedspersonalet løber rigtig stærkt ude på de danske sygehuse, og vi 
har brug for flere sygeplejersker til det stigende antal patienter, så vi kan sikre 
den kvalitet, vi ønsker i det danske sundhedsvæsen, sagde han. 

Aftalen betyder blandt andet, at sygeplejersker fremover får lov til at arbejde 
på fuld tid, og at der gøres mere for at mindske frafaldet på sygeplejeske 
uddannelsen. 

UNGDOMMEN INDTOG CHRISTIANSBORG
Mandag den 27. januar var politikerne sendt hjem og Folketingets 
179 pladser i stedet indtaget af 8. og 9.klasseelever fra hele lan
det, Grønland og Færøerne. Dagen bød blandt andet på velkomst 
ved Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, og spørgetime 
med statsminister Mette Frederiksen. 

De unge formulerede også selv spørgsmål, og efter debat og ud
valgsbehandling vedtog ungdomsparlamentet seks forslag om 
blandt andet miljø, rygning, landbrug og at indføre et nyt fag i fol
keskolen om mental sundhed. Miljøminister Lea Wermelin fik på 
vegne af regeringen overrakt de seks forslag. 

FOLKETINGET  
GRIBER IND  
MOD BOLIG- 
SPEKULATION

Et flertal i Folketinget er blevet 
enige om et indgreb over for 
boligspekulation. Det skal især 
komme lejerne til gode. Rege
ringen vil gøre det sværere for 
udenlandske kapitalfonde at 
opkøbe udlejningsejendomme 
og skrue huslejen voldsomt i 
vejret, sådan som det blandt 
andet er sket flere steder i Kø
benhavn. 

– I dag er det en god dag 
for lejerne og en dårlig dag for 
kortsigtede spekulanter. Af
talen begrænser udenlandske 
kapitalfondes opkøb af billige 
lejeboliger i vores storbyer, og 
det er første skridt på vejen 
mod, at vi sikrer, at alle men
nesker har råd til at bo i vores 
byer, så vi får blandede byer, 
hvor man møder hinanden på 
tværs af sociale skel, fortalte 
boligminister Kaare Dybvad 
Bek, da blækket var tørt.

Med aftalen indføres blandt 
andet et spekulationsstop. Det 
betyder, at der skal gå mindst 
fem år, før en ny ejer som ek
sempelvis Blackstone kan gøre 
brug af reglerne i boligregu
leringslovens § 5, stk. 2. Og 
der indføres også skærpede 
energikrav, så der bliver større 
motivation til at foretage mil
jøvenlige renoveringer.

Foto: Christoff
er Regild
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REGERINGEN STYRKER  
KAMPEN MOD  
SOCIAL DUMPING PÅ  
LANDEVEJENE
Vi vil ikke acceptere social dumping på de dan-
ske landeveje. Derfor har regeringen indgået 
en bred aftale, som betyder, at udenlandske 
transportvirksomheder skal aflønne chauffø-
rer, der kører i Danmark, med en løn, der sva-
rer til de repræsentative overenskomster på 
det danske arbejdsmarked.

– Jeg er meget stolt over, at vi sammen med 
arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale, 
der sætter en meget stor stopklods for de hor-
rible lønninger og arbejdsforhold, som vi har 
set blandt chauffører i transportbranchen, og 
de helt urimelige konkurrencevilkår, som dan-
ske vognmænd har været under, siger beskæf-
tigelsesminister Peter Hummelgaard.

De udenlandske vognmænd skal fremover 
anmelde sig i et register, så de danske myndig-
heder kan kontrollere, at chaufførerne får den 
løn, de har krav på. Overholder vognmændene 
ikke reglerne, vanker der store bøder. Aftalen 
bygger på anbefalinger fra både FH og Dansk 
Arbejdsgiverforening.

MERE NÆRPOLITI SKAL  
ØGE TRYGHEDEN
Mange års centralisering af vores 
politi er gået for vidt. Derfor skal 
en kommende politiaftale styrke 
nærpolitiet og flytte ressourcer fra 
Rigspolitiet ud til politikredsene, 
så politiet kommer tættere på 
borgerne. 

– Min påstand er, at centralise
ringen ikke kun har fundet sted 
for at få flere muskler til at be

kæmpe nye kriminalitetsformer. 
Noget er sket som led i en generel 
samfundsudvikling, vi ikke bare 
skal acceptere, lød det fra Mette 
Frederiksen.

Socialdemokratiet fremlagde 
allerede før valget forslag om at 
oprette 20 nye nærpolitistationer 
og ansætte flere moderne land
betjente. 

Der skal være adgang til gode ud
dannelser i hele Danmark. Også 
for voksne. Derfor er regeringen 
klar med en ny pulje på 50 mil
lioner kroner til at redde flere 
lukningstruede VUC’er rundtom i 
landet.

– Uanset hvor i landet man bor, 
skal der være et uddannelsestil
bud tæt på. Når en VUCafdeling 
lukker ned i en by, forsvinder en 
mulighed for at videreuddanne 

sig. Det rammer særligt de ufag
lærte hårdt, og lokalsamfundet får 
et samlingspunkt mindre. Det kan 
vi ikke acceptere, lød det i januar 
fra børne og undervisningsmini
ster Pernille RosenkrantzTheil.

Regeringen fik allerede i forbin
delse med finansloven opbakning 
til at afskaffe omprioriterings
bidraget, som har ramt mange 
VUC’er hårdt på økonomien de 
seneste år. 

HÅRD KURS MOD VANVIDSBILISTER
– Vanvidskørsel er bundegoistisk, me
ningsløs og livsfarlig adfærd, som i for 
lang tid har fundet sted på de danske 
veje. Derfor skal biler brugt til van
vidskørsel som hovedregel fremover 
beslaglægges på stedet, og bilistens 
kørekort skal inddrages med det sam
me. Uanset ejerforhold. Vi skal have 
trygheden tilbage på vejene – vanvids
kørsel skal stoppes.

Sådan lød det fra justitsminister 
Nick Hækkerup, da regeringen i star
ten af februar præsenterede en række 
nye konkrete tiltag for at stoppe van
vidsbilisme og styrke trygheden på 
vejene. Blandt andet skal straffen for 

voldsomme hastighedsoverskridelser 
hæves markant, så grove overtrædel
ser i førstegangstilfælde giver 20 da
ges ubetinget fængsel.

Regeringen vil også stramme kon
trollen med leasingbranchen, da man
ge vanvidsbilister i dag leaser biler 
gennem stråmænd. Her præsenteres 
udspillet på Københavns Politigård af 
justitsminister Nick Hækkerup, trans
portminister Benny Engelbrecht og 
skatteminister Morten Bødskov.

REGERINGEN  
KLAR MED 
HÅNDSRÆKNING 
TIL VOKSEN- 
UDDANNELSER

Foto: Phanterm
edia
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2020 Socialdemokrater over  
hele landet var i januar på gaden 
for at tale om udsatte børn og 
blandede byer. 

Januar bød på årets første nationale kampagneuge med 
temaet »Vi er altid på børnenes hold«.  
Socialdemokrater over hele landet var på gaden for at tale 
med danskerne og hverve nye medlemmer til partiet. Kam-
pagnen fandt sted få uger efter Mette Frederiksens nytårs-
tale, så emnet var selvfølgelig de udsatte børns vilkår. 

Formålet var ikke bare at fortælle om Socialdemokrati-
ets politik, men også at indlede en politisk samtale, skabe 
dialog og lytte til borgerne. Derfor var der også produceret 
materialer, som gjorde det oplagt at indlede en samtale 
om fællesskabets ansvar for at sikre børns rettigheder.

»Skal samfundet tage større ansvar for udsatte børn?« 
lød spørgsmålet, og så kunne de forbipasserende markere 
med et klistermærke, om de var for eller imod. Det blev 
selvfølgelig til mange gode snakke rundtomkring i landet 
om, hvordan vi hjælper de udsatte børn. Og kampagnen 
kastede også flere nye socialdemokratiske medlemmer af 
sig. 

LYNKAMPAGNE FOR BLANDEDE BYER
Det var ikke kun udsatte børn, der blev ført kampagner for i 
januar. For knap var blækket tørt på den nye boligaftale (se 
side 5), før socialdemokraterne i Aarhus var på gaden for at 
sprede budskabet. I al hast blev både materialer, frivillige 
og folketingskandidater stablet på benene, og så var det 
ellers ud at gå dør til dør i flere store aarhusianske bolig-
områder. Her tog beboerne rigtig godt imod den nye aftale, 
som skal sikre blandede byer, hvor alle har råd til at bo. 

STORMØDER OM MEDLEMSREKRUTTERING  
OG FASTHOLDELSE
Årets første måneder har også budt på en række stormø-
der rundtom i storkredsene. Her har hundredvis af social-
demokrater fået ny inspiration, delt viden og erfaringer og 
lært hinanden at kende på tværs af landet. Omdrejnings-
punktet har været, hvordan vi styrker Socialdemokratiet 
til at blive en endnu stærkere politisk bevægelse i det 
kommende årti. 

2020 SKUDT I GANG

MED MASSER AF
AF AKTIVITET

Her er det Socialdemokratiets social-
ordfører, Camilla Fabricius, som  
sammen med sin partiforening er på 
kampagne i hjembyen Aarhus. 

Også i Glostrup var Social-
demokratiet på gaden. Her 
kunne de forbipasserende 
give deres mening til kende 
ved at lægge plastikbolde 
i to rør. De fleste var enige 
med Socialdemokratiet – 
samfundet skal tage større 
ansvar. 

Her ses blandt andre Aarhus-
borgmester Jacob Bundsgaard 
og folketingsmedlemmerne 
Jens Joel og Camilla Fabricius. 

Her er vi i Nordjylland, hvor 
der var stort fremmøde 
blandt partimedlemmerne. 

»I Vordingborg var Social-
demokratiet klar med en 
stand ved Vordingborg-
messen. Det blev til man-
ge gode samtaler og flere 
nye medlemmer.«

SOCIALDEMOKRATEN MARTS 2020
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Social- og indenrigsminister Astrid Krag er klar med flere tiltag for at 
hjælpe udsatte børn. Der skal gribes ind tidligere og sikres bedre og 
mere stabile rammer for de mest udsatte børn.
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Jeg blev som ganske lille anbragt uden 
for hjemmet, fordi min mor ofte drak 
sig meget fuld og ikke kunne passe på 

mig. Når hun ikke slæbte mig med til hård 
druk på værtshuse, var hun sejlende fuld 
derhjemme. Ikke mærkeligt, at der i mine 
endeløse journaler står, at mine børne
tegninger ofte forestillede grønne flasker. 

Jeg har haft 32 folkeregisteradresser, 
siden jeg blev født. Som 2årig blev jeg ef
terladt af min mor på et afrusningshjem. 
Jeg har boet hos min mormor og morfar. I 
en plejefamilie. På fem forskellige døgnin
stitutioner. 

Men myndighederne satte dengang 
min mors behov før mine behov. De gav 
hende retten til at blive ved med at se mig 
og hente mig hjem, selvom jeg klart gav 
udtryk for, at jeg ikke ville. De så tegnene, 
men valgte at ignorere dem. Det betød, 
at myndighederne gang på gang måtte 
hente mig hos min mor igen. Det betød 
flere flytninger og flere svigt end nødven
digt«.

Sådan lød nogle af ordene fra Amanda, 
da hun i midten af januar lånte Astrid 
Krags Facebookvæg til at fortælle lidt af 
sin egen historie. Over den seneste tid har 
Astrid Krag mødt mange nuværende og 

– VI SKAL FOREBYGGE 
OMSORGSSVIGT  
    – IKKE ANBRINGELSER

tidligere anbragte børn, og hver gang hun 
hører en historie som Amandas, bliver hun 
bekræftet i, at der er brug for at gøre langt 
mere for de udsatte og anbragte børn.

– Det er noget helt grundlæggende i 
vores velfærdssamfund, at alle børn skal 
have gode muligheder. Både for en god 
og tryg barndom og opvækst og for den 
uddannelse og det arbejdsliv, de drøm
mer om. Og her må vi bare være ærlige og 
sige, at vi ikke er lykkedes godt nok som 
velfærdssamfund. Ser vi på de allermest 
udsatte børn – dem, som er anbragt eller 
burde have været anbragt – så har de 
nogle meget svære kår her i livet, selvom 
vi har et stærkt velfærdssamfund med 
sundhedsplejersker, daginstitutioner og 
folkeskoler.

ALTID PÅ BØRNENES SIDE
Det var statsminister Mette Frederiksen, 
som med sin nytårstale satte vilkårene for 
de udsatte børn på dagsordenen og slog 
fast, at »vi er altid på børnenes side«. Som 
social og indenrigsminister skal Astrid 
Krag være med til at løfte en stor del af 
opgaven. Og hun er i fuld gang med arbej
det, da Socialdemokraten møder hende i 
Social og Indenrigsministeriet.

– Vi er for dårlige til at sætte ind, når 
vi kan se, at vi har at gøre med et socialt 
udsat barn. I dag ser vi desværre, at et ud
sat barn ofte også bliver en udsat voksen. 
Derfor skal vi have drejet vores indsats, så 
det i højere grad bliver barnet og barnets 
tarv, der kommer først, fortæller hun. 

Statistikken er klar: Udsatte børn har 
større risiko for senere i livet at stå uden 
en uddannelse og være uden for ar
bejdsmarkedet. Og desværre også for at 
optræde i statistikkerne over kriminalitet, 
hjemløshed og selvmordsforsøg. 

Få dage inden har Astrid Krag fremlagt 
regeringens første tiltag for at hjælpe 
udsatte børn, blandt andet forslaget 
om »barnets lov«. Loven skal samle den 
eksisterende lovgivning i én samlet lov 
og samtidig slå fast, at barnets tarv skal 
sættes først. Det betyder, at eksempelvis 
spørgsmålet om en anbringelse ikke skal 
afgøres af, hvad der er mindst indgri
bende for forældrene, men af hvad der er 
bedst for barnet.

AFGØRENDE MED TIDLIG INDSATS
Netop spørgsmålet om anbringelser 
har fyldt meget i debatten siden Mette 
Frederiksens nytårstale. Det har fra tid 

ASTRID KRAG:

»



SOCIALDEMOKRATEN MARTS 2020 9

Vi er for dårlige 
til at sætte ind, 

når vi kan se, at vi har 
at gøre med et socialt 
udsat barn. I dag ser vi 
desværre, at et udsat 
barn ofte også bliver en 
udsat voksen. 

ASTRID KRAG
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til anden lydt, at man bør satse mere på 
forebyggelse end anbringelser. Men det er 
en misforståelse at sætte forebyggelse og 
anbringelser op som hinandens modsæt
ninger, mener Astrid Krag. 

– Der er en opfattelse lige nu af, at vi 
skal gøre, hvad vi kan, for at forebygge 
tvangsanbringelser. Men det er simpelt
hen ikke det, der er opgaven. Opgaven er 
at forebygge omsorgssvigt blandt børn. 
Og der vil en anbringelse jo nogle gange 
være det mest forebyggende i stedet for 
at give forældrene chance på chance og 
ende med først at anbringe barnet som 
teenager. Det sker alt for ofte i dag. Så vi 
skal i langt højere grad bruge anbringelser 
til at forebygge omsorgssvigt. 

Astrid Krag understreger, at der i langt 
de fleste sager har været lange forløb 
med forebyggende indsatser, inden det er 
kommet til en tvangsfjernelse. Det skyl
des ifølge Astrid Krag, at man har haft for 
meget fokus på forældrenes behov frem 
for børnenes behov. 

– Vi skal dreje vores indsats, så det for 
alvor bliver barnet og barnets tarv, der 
sættes først. Så vi kan handle tidligere, 
i stedet for at forældrene får chance på 
chance. Vi kan desværre se, at der i de 
fleste sager om anbringelser har været 
forsøgt med forebyggende foranstaltnin
ger, nogle gange også i vældig mange år. 

Og mens vi har prøvet det, så er der jo et 
lille barn, der har betalt prisen. 

Tallene taler deres tydelige sprog: De 
fleste anbringelser sker i teenageårene. 
Der anbringes i dag fem gange så mange 
16årige som 1årige. Faktisk anbringes 
der lige så mange 16årige som 1årige, 
2årige, 3årige, 4årige og 5årige tilsam
men. Det sker, på trods af at undersøgel
ser viser, at jo tidligere børn anbringes, jo 
større er chancen for at få en uddannelse 
og klare sig godt i livet senere hen. 

– I dag har vi mange frivillige anbrin
gelser, når børnene er blevet store, og 
forældrene selv kaster håndklædet i 
ringen. Tallene bekræfter derfor i høj grad 
det, som Mette Frederiksen også sagde 
i nytårstalen: At vi bliver nødt til at gribe 
tidligere ind, lyder det fra Astrid Krag. 

BEDRE VILKÅR FOR PLEJEFAMILIER
Flere anbringelser er kun en del af regerin
gens arbejde med et kommende udspil. 
Udspillet skal også skabe bedre vilkår 
for de anbragte børn. For som Amandas 
historie viser, så risikerer mange børn at 
blive kastebold i systemet og flytte frem 
og tilbage mellem de biologiske forældre, 
plejefamilier og institutioner. 

– Når fællesskabet tager forældreansva
ret på sig, så skal vi også gøre det bedre 
end i dag. Jeg fik helt ondt i maven, da 

BARNETS 
LOV
•  Grundprincippet i 

lovgivningen skal 
vendes om, så barnet 
sættes først. 

•  Lovens udgangspunkt 
skal være, at valget 
af indsats ikke skal 
afgøres af, hvad der 
er mindst indgribende 
for forældrene, men 
hvad der er bedst for 
barnet.

•  Det skal slås fast, at 
anbringelse uden for 
hjemmet ikke skal 
være sidste udvej, 
hvis det er den bedste 
hjælp til barnet.

•  Anbragte børn og 
unge skal have ret til 
at sige nej til samvær 
og kontakt med deres 
biologiske forældre. 

•  Der skal gøres op med 
stigmatiserende og 
forkerte begreber i 
lovgivningen. Udsatte 
børn skal eksempelvis 
i stedet for en aflast
nings familie have en 
ven skabs familie.
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jeg for nylig sad sammen med en 12årig 
pige på et børnehjem. Hun havde været 
anbragt i fem år, og hun var på sagsbe
handler nummer syv. Børnene fortæller 
om hyppige skoleskift, sammenbrud 
i anbringelserne og om at skifte både 
plejefamilie og institution. De her skift 
er jo skidt for alle – især for små, sårbare 
børn.Mange anbragte børn oplever, at de 
biologiske forældre gerne vil have bør
nene tilbage, når de har »gode« perioder. 
Mange gange desværre med det resultat, 
at barnet på et senere tidspunkt på ny må 
anbringes. Derfor kan en mulighed være 
flere bortadoptioner. Fra 2015 til 2019 er 
der imidlertid blot foretaget 35 tvangs
bortadoptioner i Danmark. Astrid Krag er 
åben for at se på, om bortadoptioner kan 
bruges mere i fremtiden: 

– Vi skal sikre børnene retten til stabi
litet i deres liv. Og det er selvfølgelig her, 
det er relevant at diskutere bortadoptio
ner som en måde at sikre et barn en ny 
start på livet hos en familie, der ikke kun 
er til låns. Hvor barnet kan slå rod og have 
nogle voksne, som er deres, også ind i 
voksenlivet. 

STORE OMKOSTNINGER – BÅDE MENNE
SKELIGT OG ØKONOMISK
Det er ikke gratis at anbringe børn. Flere 
anbringelser kan være en stor økono
misk opgave for de kommuner, som har 
mange børnesager. Derfor har regeringen 
også præsenteret et nyt forslag, som skal 
hjælpe netop de kommuner. 

– Det må aldrig være økonomien, der 
står i vejen. Og jeg anerkender til fulde, 
at nogle kommuner står med en større 
opgave, fordi der er flere familier, som har 
behov for en indsats. Ikke bare over for ét 
barn, men over for hele familien. Derfor 
vil vi gerne ændre refusionen, så vi holder 
hånden under de kommuner, som har 
mange børnesager. 

Konkret har regeringen foreslået, at 
kommunerne skal kunne lægge udgifter 

til en søskendeflok sammen til én refusion 
og at øge refusionen i de særligt dyre 
sager. Astrid Krag gør samtidig opmærk
som på, at prisen for at lade være med at 
foretage anbringelser ofte vil blive endnu 
højere – både menneskeligt og økonomisk.

– Det er jo voldsomt dyrt for både kom
munerne og samfundet, hver gang et 
barn ender med at være så skadet, før vi 
anbringer det, at det ikke kan rummes i 
en plejefamilie og må på en specialiseret 
døgninstitution. Og hvis barnet så ender 
uden en uddannelse, uden for arbejds
markedet og måske i misbrug og krimina
litet, så bliver det jo på sigt nogle endnu 
større omkostninger – både menneskeligt 
og økonomisk. 

KRÆVER ÆRLIGHED OM SVÆRE DILEM
MAER
En undersøgelse viste for nylig, at der kun 
i hver anden sag afholdes den lovpligtige 
børnesamtale, hvor barnets stemme bliver 
hørt. I det hele taget er systemet blevet 
kritiseret for at indeholde alt for mange 
fejl. Det vil Astrid Krag gøre noget ved: 

– Der er for mange fejl, og det er selv
følgelig et problem, vi skal gøre noget 
ved. Det hænger jo også sammen med, at 
vi har en meget kompleks lovgivning på 
børneområdet. Og at det er nogle sager 
med mange krav til retssikkerheden. Det 
er derfor, vi vil indføre »barnets lov« og 
samle det hele i én lov, så det bliver nem
mere for sagsbehandlerne at finde frem 
til, hvad de skal stå på. Vi kan godt gøre to 
ting på samme tid – både sætte ind med 
flere tvangsanbringelser og arbejde på 
færre fejl i sagerne. 

Astrid Krag slår også fast, at en fejl 
i sagsbehandlingen meget sjældent 
betyder, at selve anbringelsen er forkert. 
Faktisk får kommunerne ret i 98 procent 
af de sager om tvangsanbringelser, som 
bliver påklaget til Ankestyrelsen.

»Barnets lov« er som nævnt blot første 
skridt i arbejdet. Regeringen vil nu sætte 

gang i en større proces med at inddrage 
organisationer, eksperter, kommuner og 
ikke mindst erfaringerne fra de udsatte 
børn selv. Regeringen vil senere på året 
fremlægge et samlet udspil for at styrke 
de udsatte børn. 

– Det er meget vigtigt, at vi er ærlige. 
For selvfølgelig er der dilemmaer og 
svære valg. En tvangsanbringelse, hvor vi 
fjerner et barn mod forældrenes vilje, er 
jo enormt indgribende. Men det er mindst 
lige så indgribende at lade et barn vokse 
op med omsorgssvigt. Og det gør vi i alt 
for mange tilfælde i dag, slutter hun. 

SOCIALDEMOKRATIET  
OG BØRNENE

Peter Sabroe var socialdemokratisk 
folketingsmedlem og en af de første, 
som satte børns rettigheder på den 
politiske dagsorden. Han tog børns 
vilkår op i Folketinget og engagerede 
sig i blandt andet vilkårene for 
børnehjemsbørn, der mange steder 
voksede op under kummerlige forhold. 

Kampen mod børnearbejde var cen
tral for Socialdemokratiet i starten af 
1900tallet, hvor mange børn stadig 
havde farligt arbejde på fabrikker. Det 
blev først forbudt med fabriksloven fra 
1913. Samtidig vandt Socialdemokrati
et flertallet i mange kommuner og be
gyndte at bygge gode folkeskoler som 
alternativ til børnearbejdet. 

Revselsesretten blev afskaffet med 
Frank Jensen som justitsminister i 
1997. Dermed blev det ulovligt for 
forældre at slå deres børn. Det mødte 
dengang stor modstand. I borger
lige kredse mente mange, at det var 
en naturlig del af børneopdragelsen. 
Og både Venstre, De Konservative og 
Dansk Folkeparti stemte imod at af
skaffe revselsesretten. 

Vi skal sikre børnene retten til stabilitet i deres 
liv. Og det er selvfølgelig her, det er relevant at 

diskutere bortadoptioner som en måde at sikre et barn 
en ny start på livet hos en familie, der ikke kun er til låns.

ASTRID KRAG
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Holger Schou Rasmussen har arbej
det med udsatte børn en stor del af 
sit voksenliv. Han blev meget glad, 

da han hørte statsministerens nytårstale: 
– Jeg er helt enig med Mette Frederiksen i, 
at vi skal sætte barnet først. Og jeg er helt 

MANGE BØRN BLEV ANBRAGT FOR SENT:

Lolland Kommune har besluttet at sætte ind med flere tidlige anbringelser. 
Det skal ses som en  investering – både menneskeligt og økonomisk. 

– JEG HAR RIGTIG MANGE  
GANGE VÆRET VED AT 
RIVE MIT EGET HÅR AF

enig i, at vi skal anbringe tidligere, end det 
sker i dag. For alt for mange bliver i dag 
anbragt alt for sent.

Han må siges at være blandt dem, der 
kender området meget indgående. Han 
er oprindeligt uddannet folkeskolelærer, 
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men blev senere SSPkonsulent. I 2003 
blev han leder af en døgninstitution for 
anbragte børn. Siden 2014 har han været 
borgmester i Lolland Kommune, som er en 
af de kommuner i Danmark, der anbringer 
flest børn. Han har derfor set systemet fra 
flere forskellige sider. Og set mange af de 
skæbner, det hele drejer sig om. 

VAR ALT FOR LÆNGE OM AT GRIBE IND
Fra sit tidligere arbejde husker Holger 
Schou Rasmussen kun alt for tydeligt, hvor
dan mange unge blev anbragt alt for sent: 

– I mit arbejde som døgninstitutionsle
der har jeg rigtig mange gange været ved 
at rive mit eget hår af, når jeg har kigget 
i sagsmapperne for de børn, der er blevet 
visiteret til institutionen. Jeg har tænkt: 
»Hvorfor kommer I først nu?« Jeg kan se, 
at mange gange har der været grundlag 
for at skride ind med en anbringelse langt 
tidligere.

Når barnet først bliver anbragt i teen
agealderen, så kan det ifølge Holger Schou 
Rasmussen være for sent at kompensere 
for de skader, der er sket på barnet i de 
mange år, det har levet med omsorgssvigt. 

– Det er jo heller ingen lykke at blive 
sendt hjemmefra som 1314årig og skulle 
være på en døgninstitution. For især de 
meget udadreagerende børn er døgninsti
tutioner ikke altid lykken, fordi de måske 
møder det samme miljø som i den familie, 
de kommer fra. Mange af dem kom 
desværre ikke ud som hele mennesker 
alligevel. De har haft så mange dårlige 
oplevelser med deres forældre med i 
bagagen, at de skulle have været anbragt 
langt, langt tidligere.

TIDLIG INDSATS ER EN INVESTERING
Der er i dag 260 anbragte børn i Lolland 
Kommune. Dermed er kommunen en af 
de kommuner med flest anbragte børn, 
særligt når der tages højde for kom
munens størrelse. Hvert tredje barn, der 
flytter til Lolland, har en børnesag med 
i bagagen. Det giver selvfølgelig mange 
udfordringer for kommunen. 

Lolland Kommune ændrede for nogle 
år siden strategi. Kommunen kunne se, at 
selvom der blev brugt mange penge på an
bringelser, så endte mange af de anbragte 
børn alligevel med at klare sig dårligere 
end deres jævnaldrende senere i livet. 

– Jo senere man skrider til anbringelse, 
jo større er risikoen for, at vi ikke får et 
helt menneske ud i voksenlivet. Og så 

råde, de er søgt hen til os. Vi har et fagligt 
forum med mange forskellige typer, og vi 
gør brug af mange forskellige redskaber. 
Vi oplever også, at andre kommuner kom
mer og spørger os til råds, fortæller Holger 
Schou Rasmussen.  

Samtidig har kommunen arbejdet 
systematisk med de forskellige værktøjer, 
der er til rådighed. Det handler især om at 
komme tæt på familierne og være klar til 
at skride ind, når det står klart, at familien 
ikke selv kan løfte opgaven. 

– Vi har noget, vi kalder »helhedsori
enteret sagsbehandling«, hvor vi kigger 
på hele familien og ikke bare på et enkelt 
CPRnummer. Og vi har noget, der hedder 
»familiesupplering«, hvor børnene stadig 
bor hjemme, men vi har dem så fra klok
ken 7.00 om morgenen til klokken 19.00 
om aftenen. Når vi så er så tæt på barnet, 
så kan vi også nogle gange se, at vi er nødt 
til at tage over de sidste timer af døgnet, 
fortæller han. 

Selvom Holger Schou Rasmussen ikke 
er i tvivl om, at de tidlige indsatser giver 
de bedste resultater, så mener han stadig, 
at vi kan blive klogere på området. Ikke 
mindst ønsker han, at de mange nuvæ
rende og tidligere anbragte børn fortæller 
deres historie: 

– Vi skal have endnu mere viden på 
området. Vi skal ud at tale med alle de tid
ligere anbragte børn og høre, hvad der har 
virket. Vi har brug for at blive meget mere 
systematiske, så vi får et bedre grundlag 
at stå på fremover. 

bliver det jo et menneske, som vi skal 
hjælpe og støtte resten af livet. Derfor 
skal vi have brudt den dårlige cirkel langt 
tidligere end i dag.

Dermed var det altså også set med rent 
økonomiske briller en god ide at gribe tid
ligere ind. Der bliver stadig brugt mange 
penge på anbringelser, men fordi det nu 
sker tidligere, er der større chance for at 
hjælpe flere unge mennesker på ret køl. 
Derfor ser Holger Schou Rasmussen også 
den tidlige indsats som en investering – 
både menneskeligt og økonomisk: 

– Vi er begyndt at investere massivt 
i tidlig forebyggelse. Det betyder også, 
at vi er kommet tættere på mange af 
familierne. Hvis familierne virkelig er så 
dysfunktionelle, så får vi bedre grundlag 
for at foretage en tidlig anbringelse eller 
på anden måde støtte op om familien. 

HELE VÆRKTØJSKASSEN SKAL I SPIL
De mange børnesager og anbringelser 
stiller selvfølgelig store krav til ressourcer. 
Men den positive side er, at kommunen 
samtidig har fået opbygget en stor viden 
om, hvad der virker. Og har fået sam
mensat et stærkt fagligt team af medar
bejdere, som er klar til at tage hånd om 
sagerne: 

– Det har gjort, at vi har fået en høj fag
lig specialisering. Vi har oprettet et hold af 
fagpersoner, som er yderst kompetente. 
Vi har rigtig mange kompetencer, fordi vi 
har rigtig mange erfaringer. De sagsrådgi
vere, der virkelig brænder for det her om

Foto: Jonas Fedder W
itt

 Jo senere man skrider til anbringelse, 
jo større er risikoen for, at vi ikke får et 

helt menneske ud i voksenlivet. Og så bliver 
det jo et menneske, som vi skal hjælpe og 
støtte resten af livet. Derfor skal vi have brudt 
den dårlige cirkel langt tidligere end i dag.
HOLGER SCHOU RASMUSSEN, BORGMESTER, LOLLAND KOMMUNE
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Da Mette Frederiksen en juniaften 
ringede og spurgte, om Morten 
Bødskov ville være skatteminister, 

var han ikke i tvivl: Der ventede et stort 
arbejde med at rydde op efter adskillige 
år med skandaler, fejl og udskydelser. 
Efter syv måneder på posten har han kun 
ændret den vurdering i én retning: Proble
merne og opgaverne er endnu større, end 
han dengang troede. 

For selvom regeringen med den første 
finanslov allerede har tilført 1,7 milliarder 

kroner og hundredvis af ekstra medarbej
dere, og selvom der er fremskridt at spore 
på flere områder, så er der lang vej igen, 
før skattevæsenet kører, som det skal. 

– Regeringen prioriterer genopretnin
gen af skattevæsenet meget højt. Det er 
derfor, at vi med vores første finanslov har 
afsat 1,7 milliarder kroner alene i 2020. 
Men jeg må samtidig sige helt ærligt, 
at det ikke er nok til at få os i mål. Der 
venter endnu flere regninger forude. Der 
gik næsten ti år, hvor problemerne fik 

De mange milliarder til at genoprette skatte
væsenet er en investering i selve vores samfunds
model, mener skatteminister Morten Bødskov. 
Han understreger samtidig, at der er lang vej igen, 
før skattevæsenet er oppe i fulde omdrejninger. 

BØDSKOV SKAL GENOPRETTE 
SKATTEVÆSENET:  

lov til at vokse sig store. Vi må nok regne 
med, at det også kommer til at tage ti år at 
genoprette det, fortæller han til Socialde-
mokraten.

HANDLER OM TILLID TIL VORES 
 SAMFUNDSMODEL
Listen over dårlige sager i skattevæse
net er lang. Skandalen om udbytteskat, 
hvor kriminelle franarrede statskassen et 
enormt milliardbeløb, de forkerte ejen
domsvurderinger og det skandaleramte 
EFIsystem har betydet, at skattegælden 
nu er vokset til over 100 milliarder kroner. 

Skandaler og fejl, der betyder, at vi hvert 
år går glip af mange milliarder kroner, som 
kunne være gået til børnehaver, folkesko
ler, ældrepleje eller til den grønne omstil
ling. Men for Morten Bødskov handler 
genopretningen af skattevæsenet ikke kun 
om kroner og øre. Det handler om noget 
så grundlæggende som tillid til en af de 
bærende piller i vores velfærdssamfund. 

– Vi må  
nok regne 
med, at det 
kommer til 
at tage ti år
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– Den danske samfundsmodel bygger i 
høj grad på tillid. Tillid til hinanden og tillid 
til, at centrale samfundsinstitutioner som 
skatteforvaltningen, sundhedsvæsenet, 
politiet osv. løser deres opgaver på en or
dentlig måde. Når almindelige, hårdtarbej
dende danskere kan se, at andre snyder, 
eller at myndighederne ikke har godt nok 
styr på sagerne, så svækker det tilliden. 
Ikke kun til skattevæsenet, men til hele 
vores samfundsmodel.

FEJL HOS VIRKSOMHEDER
Skattevæsenet opkræver hvert år over 
1.000 milliarder kroner i skatter og afgifter 
fra danske borgere og virksomheder. 
Morten Bødskov slår fast, at store dele af 
skattevæsenet fungerer. Et eksempel er 
personskatteområdet, hvor stort set alle 
borgere betaler den skat, de skal. 

– Mange kan nok huske, hvor svært 
det var at udfylde sin selvangivelse før i 
tiden. Der skulle være ro i køkkenet, når 

FINANSLOVEN 
STYRKER 
SKATTEVÆSENET

Finansloven for 2020 sikrede  
1,7 milliarder kroner ekstra til 
skattevæsenet. 

Finansloven annullerede den 
tidligere regerings planlagte 
besparelser på 650 millioner 
kroner. Derudover blev der tilført 
én milliard kroner ekstra til at 
styrke skattevæsenet. 

De ekstra penge skal blandt 
andet bruges til at ansætte de 
første 250 af i alt 1.000 nye 
skatte og kontrolmedarbejdere. 

Dermed bruger vi i 2020 i alt 
9,5 milliarder kroner på skatte
væsenet. Det er et historisk højt 
niveau og mere end 50 procent 
højere end i 2011. 

set 1.000 nye folk i 2023, udtaler Morten 
Bødskov. 

Også kampen mod de internationale 
spekulanter og organiserede kriminelle 
står højt på Morten Bødskovs liste. De 
seneste år har kriminelle franarret store 
beløb fra ikke kun den danske statskasse, 
men fra en række europæiske lande. Det 
kalder på en markant oprustning, både i 
Danmark og gennem et stærkere interna
tionalt samarbejde. 

KLAR MED 250 NYE SKATTE
KONTROLLANTER I 2020
Morten Bødskov peger selv på tre nøgle

selvangivelsen skulle udfyldes. I dag 
foregår det stort set 100 pct. digitalt, og 
samtidig er der et faldende antal, som 
ender med en skatteregning. Det skal 
vi huske på, når vi vurderer det danske 
skattevæsen, siger Morten Bødskov. 

Problemet ligger i højere grad hos 
virksomhederne, hvor mere end halv
delen af de små og mellemstore virk
somheder har fejl i deres opgørelse, og 
hver tiende snyder med vilje. Morten 
Bødskov inddeler virksomhederne i tre 
grupper:  

– Der er heldigvis mange virksomhe
der, som betaler den skat, de skal. Her 
skal vi yde en bedre service. Så er der 
dem, som gerne vil, men begår fejl, fordi 
de har svært ved at forstå reglerne. Her 
skal vi styrke vejledningen. Og så er der 
endelig dem, der bevidst snyder. Dem 
skal vi slå meget hårdt ned på, og det 
er særligt derfor, vi har afsat penge til 
250 nye kontrolfolk i 2020 og samlet 



SOCIALDEMOKRATEN MARTS 202016

ord i genopretningen af skattevæsenet: 
ressourcer, realisme og ro. 

Hvad angår det første punkt, der 
handler om ressourcer, så er regeringen 
allerede godt i gang. Det så ellers dystert 
ud, da Morten Bødskov i juni overtog 
Skatteministeriet efter Venstres Karsten 
Lauritzen. Her stod Skatteministeriet over 
for at skulle skære 650 millioner kroner 
ned ved årsskiftet. 

Men i finanslovsforhandlingerne lyk
kedes det ikke bare at fylde hullet op. Det 
lykkedes også at finde omkring én milliard 
kroner ekstra. Dermed er der samlet set 
tilført 1,7 milliarder kroner i forhold til 
udgangspunktet, da Morten Bødskov 
overtog Skatteministeriet. Det betyder, at 
der lige nu foretages en stor oprustning, 
ikke mindst af kontrolindsatsen over for 
virksomhederne: 

– Vi gik til valg på at ville ansætte i alt 
1.000 ekstra skattemedarbejdere, og det 
løfte indfrier vi. Vi har brug for kontrolfolk, 
der kan gennemføre kontrolbesøg på virk
somhederne. Nu har vi sikret penge til de 
første 250 kontrolfolk, og de får adresse 
i to nye centre i henholdsvis Fredericia 
og Frederikssund. Det er et meget vigtigt 
første skridt mod skrappere kontrol af 
dem, der snyder.  

GENOPRETNING TAGER TID
Med realisme mener Morten Bødskov, at 

vi ikke kan forvente, at alle problemer er 
løst med det samme. Det tager tid. Og her 
har der nok indtil nu været en for optimi
stisk vurdering af, hvor hurtigt proble
merne kan løses. 

– Vi må forberede os på, at efter mere 
end 10 års misligholdelse af skatteforvalt
ningen kommer det til at tage mindst 10 
år at genopbygge det. Det eftersyn, jeg har 
sat i værk af skatteområdet, har desværre 
afsløret endnu flere problemer end hidtil, 
siger Morten Bødskov.

Det har blandt andet betydet, at Morten 
Bødskov har meddelt Folketinget, at det 
nye ejendomsskattesystem alligevel ikke 
som planlagt kan træde i kraft til næste år. 

– Jeg har sagt fra starten, at det ikke 
bliver på min vagt, at vi sætter strøm til 
systemer, der ikke virker. Det har vi al
lerede mange dårlige erfaringer med. Jeg 
kan sagtens forstå, at folk er utålmodige. 
Det er jeg også selv. Men vi må samtidig 
være realistiske om, at det tager tid, og at 
tingene er nødt til at fungere ordentligt 
denne gang.

Endelig er der brug for ro. Der er de 
seneste år sket voldsomme forandringer i 
skattevæsenet. Det gamle SKAT er blevet 
splittet op i syv nye styrelser. Og Morten 
Bødskov mener, at der er vigtigt, at der nu 
bliver arbejdsro, så genopretningen får tid 
til at virke. Men det kræver også, at der 
sikres ro om finansieringen. 

Indtil nu har en stor del af genopretnin
gen været midlertidige penge, som kun 
sikrede finansiering for et år ad gangen. 

– Det går simpelthen ikke, at vi bliver 
ved med lappeløsninger fra år til år. Der er 
brug for en langsigtet aftale om økono
mien i skattevæsenet. Det vil regeringen 
tage fat på i løbet af året, og her håber 
jeg selvfølgelig på bred opbakning. Vi har 
alle et ansvar for, at det et gået, som det 
er gået. Men vi har også alle et ansvar for 
at rette op på fejlene og bidrage til at få 
vores skattevæsen på ret køl igen.

Afslutningsvis vender Morten Bødskov 
endnu en gang tilbage til den alvor, der 
ligger over hele debatten om skat. For lige 
så overbevist han er om, at vi kan løse 
problemerne, lige så sikker er han på, at 
det er ved at være sidste udkald: 

– De seneste år har tæret hårdt på dan
skernes tillid. Nu skal vi vise, at vi kan løse 
problemerne og få styr på butikken. For at 
sige det helt ærligt, så tror jeg ikke, at vi 
har flere forsøg til at ramme plet. 

Morten Bødskov i Skattemini
steriet. I baggrunden plakater 
med idolet Bruce Springsteen.
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TEMA: KOMMUNALVALG 2021

Arbejdet med at opstille kandidater 
til næste års kommunal og regi
onsrådsvalg er i fuld gang rundtom 

i landet. Og som et bredt folkeparti er det 
selvfølgelig vigtigt med et mangfoldigt 
kandidatfelt, der afspejler vælgerne i 
kommunen.

Mange steder er der derfor fokus på at 
få flere kvinder til at melde sig som kandi
dater. Både unge, midaldrende og ældre. 
For ved tidligere valg har kønsfordelingen 
desværre været skæv. 

Ved kommunalvalget i 2017 var kun 
30,8 % af de opstillede kandidater og 35,4 
% af de valgte socialdemokratiske kandi

dater kvinder. For regionsrådsvalgene så 
tendensen lidt mere positiv ud. Her var 44 
% af kandidaterne kvinder. Endelig er 8 
ud af 47 socialdemokratiske borgmestre i 
dag kvinder.

Derfor diskuterer socialdemokrater 
over hele landet, hvordan de kan finde 
flere kvindelige kandidater til det kom
mende valg. Og nogle steder har de al
lerede taget konkrete skridt. 

SKAL UDVIKLE TALENTER AF BEGGE KØN
Et af de steder, hvor der de seneste år har 
været et stort fokus på at få flere kvinder 
til at stille op, er i København. Ved det 

seneste valg udgjorde kvinderne kun 11 
ud af i alt 35 kandidater. Og kun 5 ud af de 
15 kandidater, som blev valgt ind i Køben
havns Borgerrepræsentation.

Det er for lidt, mente de københavnske 
socialdemokrater. Derfor tager de nu et 
nyt værktøj i brug for at finde de 35 kan
didater, der skal kæmpe for fire år mere 
med socialdemokratisk styre i Danmarks 
hovedstad: En såkaldt fletteregel, som 
skal sikre, at både mænd og kvinder er 
solidt repræsenteret på den socialdemo
kratiske stemmeseddel. 

– Ligestilling i politik mellem mænd og 
kvinder er vigtigt. Det er vigtigt, at begge 

KØBENHAVN 
VIL HAVE  
FLERE KVINDER 
I POLITIK
En ny regel betyder, at mænd og kvinder vil være  
ligeligt repræsenteret på den socialdemokratiske 
stemme seddel ved næste års kommunalvalg i Køben 
havn. Det vil motivere os til at udvikle nye politiske 
talenter, fortæller overborgmester Frank Jensen. 

SÅ STOR EN ANDEL UDGJORDE KVINDERNE VED KV17:

Kvindelige medlemmer af Socialdemokratiet: 39,1 %
Kvindelige kandidater for Socialdemokratiet: 30,8 %
Kvindelige folkevalgte for Socialdemokratiet: 35,4 %

NU STARTER 
FORBEREDEL-
SERNE TIL  
KV/RV21
•  Der er mindre end to 

år til kommunal og 
regionsrådsvalget. 

•  Det er nu, at arbejdet 
med at finde kandi
dater og udarbejde 
valggrundlag starter 
rundtom i landet.

•  I de kommende numre 
vil Socialdemokraten 
derfor fortælle om nye 
og anderledes måder 
at gribe opgaverne an 
på fra forskellige dele 
af landet. 
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køn er repræsenteret, og det starter altså 
på stemmesedlen, selvom det selvfølgelig 
stadig er vælgernes dom, der afgør, hvem 
der kommer ind, fortæller overborgme
ster Frank Jensen, der også er spidskandi
dat ved det kommende valg.

Der har gennem længere 
tid været diskussioner om, 
hvordan Socialdemokra
tiet kan rekruttere flere 
kvindelige kandidater til at 
stille op i København. Men 
udviklingen er indtil 
nu ikke gået hurtig 
nok. Derfor har 
partiet i Køben
havn nu besluttet 
at ændre sine 
opstillingsregler 
for at sætte skub 
i udviklingen: 

– Vi har set en 
positiv udvikling i 

DET STÅR DER I DE NYE OPSTILLINGSREGLER FOR 
SOCIALDEMOKRATIET I KØBENHAVN TIL KV/RV21
»Spidskandidaten placeres som nummer ét; den øvrige liste sammensættes i forhold til 
resultatet af urafstemningen, således at den, der får flest stemmer, placeres som listens 
nummer to og så fremdeles. Dog prioriteres det, at der på alle pladser skiftevis skal være 
en kvinde og en mand. Dette betyder, at hvis spidskandidaten er en mand, skal den kvin
de, der ved urafstemningen opnår flest stemmer, stå på 2.pladsen og så fremdeles«. 

ER DU DEN NÆSTE 
KANDIDAT FOR 
SOCIALDEMOKRATIET?
Kunne du tænke dig at være kandidat for 
Socialdemokratiet ved det kommende 
kommunal og regionsrådsvalg? Eller 
overvejer du at stille op? Så kontakt din 
lokale partiformand og få en snak om, 
hvad det vil indebære at være kandidat, og 
hvordan opstillingen foregår. 
 Du kan finde oplysninger på din lokal
formand på www.socialdemokratiet.dk/da/ 
partiet/lokalafdelinger/kommuner/

antallet af kvinder i den socialdemokrati
ske gruppe i borgerrepræsentationen over 
en årrække. Men det er fortsat for skævt, 
når der er 5 kvinder og 10 mænd i grup
pen. Flettereglen tvinger os til at sørge for 
at finde og udvikle politiske talenter af 
begge køn, siger Frank Jensen.

SKIFTEVIS MÆND OG KVINDER PÅ 
LISTEN
Den nye valgprocedure falder i to faser. 
Først skal hver af kommunens ni kredse 

indstille minimum fire kandidater, 
og de skal indstille lige mange 
kandidater af hvert køn. Dernæst 
skal der afholdes en urafstem
ning blandt alle medlemmer i 
Københavns Kommune om de 
enkelte kandidaters placering 
på listen. 

Det er her, den såkaldte 
fletteregel kommer ind i bil
ledet. Flettereglen betyder, at 

pladserne på listen skiftevis skal besættes 
af en mand og en kvinde. 

Da Frank Jensen som overborgmester
kandidat automatisk står øverst på listen, 
betyder det, at den kvinde, som i uraf
stemningen opnår flest stemmer, bliver 
nummer 2 på listen, mens den mand, der 
opnår flest stemmer, bliver nummer 3 
på listen. Nummer 4 bliver så den kvinde 
med næstflest stemmer, og sådan fort
sætter det helt til nummer 35. 

VIL BIDRAGE TIL AT UDVIKLE KVINDELIGE 
TALENTER
Frank Jensen mener, at flettereglen vil 
styrke kredsenes motivation til at finde 
dygtige kvindelige kandidater. Og hvis 
kredsene ikke mener, at der er kvindelige 
kandidater, så får de nu et puf bagi, idet 
flettereglen motiverer dem til at finde 
egnede kandidater af begge køn. Med de 
formelle regler på plads starter arbejdet 
med at finde kandidater. En stor del af 
arbejdet foregår ude i de enkelte kredse. 

– Flere kredse har igangsat et større 
arbejde med at finde gode nye kandidater, 
ligesom nogle kredse har valgt at holde 
samtaler med interesserede forud for den 
endelige beslutning om, hvilke kandidater 
kredsen vil opstille. Herudover har vi haft 
oplysningsarrangementer for interes
serede og et grundigt kandidatkursus. Så 
i mine øjne gør det her helt enkle princip 
os simpelthen skarpere og mere vågne, 
når vi rekrutterer nye kandidater, slutter 
Frank Jensen. 

En række kvindelige kandidater fra seneste kommunalvalg ses her sammen med parti
formand Mette Frederiksen ved Socialdemokratiets kvindekonference i 2017.
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V i er et internationalt parti, der tror, 
det nytter at samarbejde på tværs 
af grænser«. 

Sådan lyder det i Socialdemokratiets 
principprogram. Og formuleringen er ikke 
bare til brug i skåltaler. Socialdemokratiet 
har gennem hele sin historie arbejdet 
tæt sammen med søsterpartier i resten 
af verden. Det er de socialdemokratiske 
principper om frihed, lighed og solidaritet, 
der står i centrum. Og målet er at støtte 
op om partiernes arbejde med demokrati 
og ligestilling.

– Socialdemokratiet har altid været et 
internationalt orienteret parti med et in
ternationalt udsyn. De værdier, vi kæmper 
for i Danmark, dem kæmper vi også for 
i resten af verden. Og de internationale 
projekter er en af mange veje til at nå det 
mål, fortæller Kasper Sand Kjær.

Han er medlem af Folketinget for 
Socialdemokratiet og samtidig formand 
for Dansk Institut for Partier og Demo
krati. Instituttet støtter op om de danske 
partiers samarbejde med søsterpartier i 
udviklingslande for derigennem at støtte 
demokratisering og fremme demokratisk 
kultur. Kernen i dette er udvekslingen af 
erfaringer og ideer, der kan inspirere po

STÆRKE SOCIAL- 
DEMOKRATIER  
STYRKER  
DEMOKRATI OG  
LIGESTILLING 

staten hænger sammen med demokrati 
og inddragelse i politikformulering. 

– Overordnet handler det om at ud
veksle erfaringer og ideer, der kan bruges 
til at styrke partiers demokratiske virke. 
Det er meget forskelligt, hvordan vi kon
kret samarbejder. I Swaziland har vi især 
fokus på organisationsarbejde og lokal 
inddragelse. I vores netværk af asiatiske 
søsterpartier handler det i højere grad om 
at skabe et rum for erfaringsudveksling og 
politikudvikling mellem partierne. 

Det er afgørende, at partierne selv 
afspejler de demokratiske værdier, de 
kæmper for i resten af samfundet. Derfor 
skal partiernes interne organisatoriske 
processer også være demokratiske. Ek
sempelvis når det kommer til opstilling af 
kandidater og udvikling af politik. 

Til inspiration for de partier der samar
bejdes med har Socialdemokratiet blandt 
andet trukket på erfaringerne med prin
cipprogrammet »Fælles om Danmark«, 
hvor tusindvis af medlemmer over hele 
landet blev involveret i debatten om og 
udformningen af principprogrammet. 

– Vi har rigtig mange gode erfaringer 
fra mange års arbejde, som vi kan give 
videre til vores søsterpartier. Det kan for

»

I Swaziland, Asien og Burkina Faso 
samarbejder Socialdemokratiet med 
søsterpartier om at opbygge stærke 
demokratiske partier, blandt andet 
gennem mere involvering af unge  
og kvinder i det politiske arbejde.

litisk aktive i Socialdemokratiet og i vores 
søsterpartier. Det gør vi med udgangs
punkt i den lokale kontekst og behov. 
Lige nu har Socialdemokratiet gang i tre 
konkrete partnerskaber med søsterpartier 
finansieret gennem DIPD: 

– Den grundlæggende ide er, at vi kan 
være med til at styrke demokratiet ude i 
verden ved at styrke de politiske partier. 
I en dansk sammenhæng lyder det jo helt 
naturligt, at partier er kernen i at have 
et levende demokrati. Men sådan er det 
bare ikke alle steder i verden. Her er der 
ikke tradition for at have flere partier, som 
folk kan vælge imellem, at der holdes frie 
valg. Eller at partierne løbende er i dialog 
med befolkningen og civilsamfundet, så 
de også bliver hørt af det politiske system, 
fortæller han. 

POLITIKFORMULERING SKAL  
VÆRE INDDRAGENDE
Kasper Sand Kjær var i efteråret i Jakarta 
i Indonesien. Her brugte han fire dage 
sammen med repræsentanter fra elleve 
forskellige asiatiske partier fra det social
demokratiske netværk, Social Democracy 
in Asia. Temaet for de fire dage var at dis
kutere, hvordan opbygningen af velfærds

Medlemmer  
af ungdoms 
bevægelsen i 

SWADEPA.

Repræsen
tanter fra Swazi 

Democratic Party 
(SWADEPA) gæster 

Danmark i  
forbindelse med  

1. maj.
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håbentlig inspirere dem og give dem nye 
redskaber. Samtidig er vi med til at styrke 
demokratiet rundtom i verden.

UNGE OG KVINDER SKAL VÆRE  
EN DEL AF DEMOKRATIET
Demokrati skal være for alle. Derfor sæt
ter Socialdemokratiet også altid et særligt 
fokus på unge og kvinders demokratiske 
rettigheder, når der udformes politik og 
opstilles kandidater til valg. 

– Vi har i flere af vores projekter et 
særligt fokus på kvinder og unge. Mange 
steder er det sådan, at både kvinder og 
unge helt systematisk har mindre adgang 

til indflydelse, både i samfundet og i de 
politiske partier. Derfor er det afgørende, 
at de får mulighed for at spille en større 
rolle i partierne. Men mange af partierne 
har en tendens til, sådan lidt karikeret, at 
være domineret af ældre mænd, fortæller 
Kasper Sand Kjær.  

Der er flere forskellige værktøjer til at få 
flere unge og kvinder frem i politik. Både 
de blødere og de lidt mere håndfaste: 

– Når vi arrangerer aktiviteter, har vi 
altid et særligt fokus på at opbygge de 
unge og kvinderne. Det kan også være, 
at vi stiller krav om, at der skal være bred 
repræsentation fra hele befolkningen, 
når vi træner kandidater til lokalvalg eller 
kampagneledere sammen med vores 
søsterpartier.Demokratiet under pres

Når Kasper Sand Kjær kigger ud i 
verden, er han bekymret for demokrati
ets tilstand. Efter Berlinmurens fald og 
Sovjetunionens sammenbrud fra der en 
opfattelse i Vesten af, at demokratiet ville 
gå sin sejrsgang verden over. 

Men de seneste år er udviklingen man
ge steder gået i den modsatte retning. 
Mange lande befinder sig et sted mellem 
demokrati og diktatur, og flere lande be
skrives som »autoritære demokratier« og 
deres ledere som »folkevalgte diktatorer«. 

– Da jeg selv startede som ung politisk 
aktiv, havde vi en følelse af, at demo
kratiet var på vej frem. Men nu ser vi, at 
uanset hvor vi kigger hen i verden, så er 
demokratiet under pres. Vi ser anslag mod 
de frie valg, de politiske partier, forsam
lingsfriheden og ytringsfriheden. Derfor 
er der mere end nogensinde brug for, at 
vi arbejder sammen – også med de andre 
danske partier – om at styrke demokratiet 
i hele verden, mener Kasper Sand Kjær. 

FAKTA: DIPD
•   DIPD står for Dansk Institut for Partier  

og Demokrati. 
•   Instituttet blev oprettet af Folketinget i  

2010 med det formål at støtte demokrati
ske, politiske partier i udviklingslande. 

•   Instituttet støtter derfor samarbejds
projekter mellem danske partier og deres 
søsterpartier i en række udviklingslande i 
Latinamerika, Afrika, Mellemøsten og Asien. 

•   DIPD ledes af en bestyrelse med Social
demokratiets Kasper Sand Kjær som 
 formand og Venstres Michael Aarestrup 
 Jensen som næstformand.

Læs mere på www.dipd.dk 

Burkina Faso

Swaziland

Nepal

Myanmar Filippinerne

To 
tidligere 

danske ministre, 
Jytte Hilden og Kir

sten Brosbøl, mødes 
med kvindelige med

lemmer af partiet 
MPP i Burkina 

Faso.

Gæster fra 
SOCDEM Asia 

sammen med Mette 
Frederiksen på gaden 
i Vordingborg under 

kommunalvalget 
2017.

Work
shop med 
SOCDEM 

Asia.

Kasper Sand 
Kjær interviewes 

i forbindelse med et 
møde for SOCDEM 
Asia i Indonesien.

SOCIALDEMOKRATIETS  
PARTNERSKABER  
FINANSIERET GENNEM DIPD
Swaziland: Her samarbejder social demo
krater med Swazi Democratic Party (SWA
DEPA). SWADEPA arbejder for at indføre 
demokrati i et af Afrikas sidste enevældige 
monarkier, hvor politiske partier indtil videre 
ikke har kunnet stille op til valg. Partnerska
bet har fokus på unge, organisationsarbejde, 
lokal inddragelse, interessevaretagelse og at 
styrke alliancer både internt i demokratibe
vægelsen i Swaziland og internationalt.

Sydøstasien: I Asien samarbejder vi med det 
regionale netværk Social Democracy in Asia 
(SOCDEM Asia), som har medlemmer fra 
mere end 12 lande i Syd og Sydøstasien. I 
samarbejdet fokuserer vi særligt på partier i 
Filippinerne, Nepal og Myanmar. Partnerska
bet handler om inkluderende politikudvik
ling med særligt fokus på nytænkning af den 
asiatiske velfærdsmodel. 

Burkina Faso: Her samarbejder vi med 
People’s Movement for Progress (MPP). MPP 
blev etableret i 2014 og var central i den fol
kelige opstand mod den tidligere præsident 
Blaise Compaoré. Siden 2015 har partiet haft 
regeringsmagten i landet. Partnerskabet har 
blandt andet fokus på at udveksle socialde
mokratiske ideer, lederskab og øge kvinders 
og unges repræsentation i partiet. 

Tilmeld dig vores Internationale nyhedsbrev 
for at læse mere om vores partnerskaber: 
iben.merrild.@ft.dk 
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XXXXX

Den 8. februar er det præcis 100 år siden, at Danmarks  
Socialdemokratiske Ungdom blev stiftet. Siden har organisationen sat  
et stort aftryk på Socialdemokratiet. Både ved at levere mange af fremtidens 
socialdemokratiske politikere, ved at komme med nye originale idéer og ikke 
mindst gennem rollen som en solid socialdemokratisk kulturbærer. 

 EN UNG 
KULTURBÆRER 
   FYLDER 
       100 ÅR 

Det er ikke til at se på Frederik Vad, 
at han snart skal fejre 100års fød
selsdag. Men denne fredag morgen 

er det næsten præcis 100 år siden, at 
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 
blev stiftet. Derfor er Socialdemokraten 
taget med Frederik Vad til morgenmøde 
i Statsministeriet. Her venter en anden 
tidligere DSU’er, nemlig statsminister 
Mette Frederiksen. 

Og inden mødet går i gang, når de to at 
få en snak om DSU’s betydning og forhol
det til Socialdemokratiet. 

– Både historisk og i min egen tid har 
DSU betydet meget mere end det, som 
øjet kan se. Det er let at få øje på, at DSU 
har været med til at udvikle en masse 
kompetencer hos unge mennesker. Meget 

af det, jeg har lært, har jeg lært i DSU. Man 
får adgang til diskussioner og viden om 
nogle emner, man ikke ved noget om i 
forvejen. Og man danner venskaber og re
lationer til mennesker, som man fortsæt
ter med at arbejde sammen med på kryds 
og tværs, fortæller Mette Frederiksen. 

– Det, øjet ikke kan se, det er jo alt det, 
der ligger midtmellem. Det er overlevering 
af kultur, traditioner og værdier. Det kan 
man ikke sætte på formel. For Socialde
mokratiet er mere end et politisk parti, 
det er også en kultur og værdibærer. Og 
her mener jeg, at DSU spiller en kæmpe
stor rolle.

Mette Frederiksen var selv en aktiv 
DSU’er i slutningen af 90’erne. Hun sad 
blandt andet i DSU’s forretningsudvalg og 

var medlem af organisationens interna
tionale udvalg. Flere af de DSU’ere, hun 
dengang diskuterede med, sidder nu i 
hendes regering. 

DSUFORMÆND BLEV STATSMINISTRE 
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 
blev stiftet på et møde i Aarhus den 8. 
februar 1920. Forud var sket et dramatisk 
opgør i den tidligere ungdomsorganisa
tion, Socialdemokratisk Ungdomsforbund 
(SUF). I kølvandet på første verdenskrig og 
den russiske revolution blev arbejderbe
vægelsen i mange lande splittet mellem 
socialdemokrater og kommunister. I 
Danmark fandt den splittelse sted inden 
for den socialdemokratiske ungdomsbe
vægelse. 
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Ledelsen i SUF brød båndene til 
Socialdemokratiet og stiftede i stedet 
det, der senere skulle blive til Danmarks 
Kommunistiske Pari. Men et stort min
dretal ønskede en ungdomsbevægelse 
på demokratisk grund i tilknytning til 
Socialdemokratiet. De stiftede derfor DSU 
og etablerede kort tid efter kontakt til 
Socialdemokratiet. 

Siden da har DSU sat et solidt aftryk 
på Socialdemokratiet. Blandt de tidligere 
DSUformænd finder vi folk som Hans 
Hedtoft, H.C. Hansen og Per Hækkerup. 
De to første blev senere statsministre, den 
sidste udenrigsminister og senere budget 
og økonomiminister. De blev nogle af de 
vigtigste skikkelser i Socialdemokratiet i 
forbindelse med opbygningen af velfærds
staten. 

På det nuværende ministerhold har 
både skatteminister Morten Bødskov og 
beskæftigelsesminister Peter Hummel 
gaard været DSUformænd, og mange 
af de øvrige ministre og folketingsmed
lemmer har også trådt deres politiske 
barnesko i DSU. 

SKAL GØRE EN FORSKEL PÅ ALLE NIVEAUER
Netop arbejdet med at udvikle den 
næste generation af socialdemokratiske 
politikere er helt afgørende, mener Mette 
Frederiksen. 

– Vi har en fælles opgave i at være med 
til at opbygge den næste generation. For 
politik er svært. Forudsætningen for at 
blive en dygtig politiker er, at man har 
retning og kompas. At man står på nogle 
klare politiske værdier. Men det er ikke 

nok. Politik er også et håndværk. Der 
er simpelthen noget viden, som skal på 
plads, og så er der nogle sammenhænge, 
man skal lære at se. Det kan være i 
forhold til økonomi og jura, men også i 
forhold til sådan noget som forhandlings
teknik og retorik.

Netop uddannelse og oplysning har 
været centralt i DSU’s arbejde i alle årene. 
Da foreningen blev stiftet, bestod den 
primært af unge arbejdere, der ofte ikke 
havde mange års skolegang bag sig. Og 
selvom velfærdssamfundet har betydet, 
at der i dag er langt bedre uddannelses
muligheder, så afholder DSU hvert år en 
række kurser, hvor hundredvis af DSU’ere 
samles for at diskutere politik, lære at 
engagere frivillige eller blive inspireret af 
nye kampagneformer. 

Frederik Vad slår samtidig fast, at DSU 
ikke er et ungdomsparti, men en politisk 
ungdomsorganisation, som har et bredt 
sigte.

– Vi skal give mennesker mod, kræf
ter og evner til at kunne tage lederskab 
i kampen for et bedre samfund på alle 

Forudsætningen 
for at blive en 

dygtig politiker er, at man 
har retning og kompas. 
At man står på nogle  
klare politiske værdier. 

METTE FREDERIKSEN
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XXXXX

niveauer. Vores tidligere medlemmer er i 
dag formænd for personaleklubber, tillids
folk på lærerværelser eller arbejdsmiljøre
præsentanter på industriarbejdspladser. 
De tager lederskab for at skabe stærke 
fællesskaber og gøre en forskel der, hvor 
de er. 

HAR PRÆGET SOCIALDEMOKRATIET OG 
SAMFUNDET
DSU har i alle 100 år været med til at 
præge samfundsudviklingen. I 1930’erne 
var DSU aktiv i kampen mod fascisme og 
kommunisme. Ofte helt bogstaveligt, som 
da en ung DSU’er i 1932 blev dræbt i et 
sammenstød med kommunister. 

Efter krigen var DSU med til at genop
rette den internationale socialdemokrati
ske ungdomsbevægelse. Det internationa
le arbejde har fyldt meget i DSU’s historie, 
og DSU har stadig gang i flere projekter 
rundtom i verden. 

I slutningen af 60’erne kastede DSU 
sig aktivt ind i ungdomsoprøret, og i 
1970’erne og 1980’erne fyldte det faglige 
arbejde og kampen mod den høje arbejds
løshed meget. 

I 90’erne rasede den ideologiske debat 
om velfærdssamfundets fremtid, og den 
kom i høj grad også til at præge debatten 
i og omkring Socialdemokratiet. Efter fi
nanskrisen i 2008 kastede DSU sig ind i en 
kamp for bedre regulering af finanssekto
ren og en retfærdig løsning af krisen. 

Samtidig har DSU hele vejen igennem 
været spydspids i den socialdemokratiske 
kampagneindsats, og de seneste mange 

år har de efterhånden legendariske DSU
filmplakater været et fast indslag i alle 
folketingsvalgkampe. 

SKAL UDVIKLE DE NYE, ORIGINALE TAN
KER
Frederik Vad mener, at DSU skal være 
kendt som det sted, hvor unge mennesker 
kan få indflydelse på deres hverdag: 

– DSU skal være det sted for unge men
nesker, hvor vejen fra tanke til handling er 
kortest. Vi skal være dem, der kan skabe 
konkrete forandringer der, hvor de bor 
og lever. På alle niveauer. Både på 
Christiansborg og ude i kom
muner og regioner. Vi kan få 
indført gratis psykolog
hjælp i Odense, bedre 
seksualundervis
ning i Aalborg, 

et nyt »Ungdommens Hus« i København, 
grønne initiativer på budgettet i Roskilde 
eller en praktisk projektopgave i folkesko
len i Holbæk, forklarer Frederik Vad.

Selvom DSU blev stiftet for at være loyal 
over for Socialdemokratiet, så har der 
også i årenes løb været eksempler på, at 
DSU og Socialdemokratiet har set forskel
ligt på sagerne. 

I slutningen af 1960’erne gik DSU 
eksempelvis direkte imod Socialdemo
kratiets officielle politik ved at erklære 
sig som modstander af både EF og NATO. 
Senere har DSU fra tid til anden været 
efter Socialdemokratiet, når de unge 
socialdemokrater har ment, at de ældre 
socialdemokrater var på afveje. 

Mette Frederiksen mener, der skal 
være plads til, at DSU kan tænke nyt og 
anderledes. 

– Det har for alvor sin berettigelse, når 
man tænker ud af boksen og tvinger os 
andre til at gøre det samme. Jeg synes jo 
ikke, at jeg er meget tynget af »plejertan
kegangen«, men det risikerer man jo at 
blive som statsminister. Og hurtigt finder 
man ind i nogle logikker, hvor man har 
brug for at blive udfordret. Så kommer der 
noget originalt, så skal man høre efter – 
også som statsminister. 

Frederik Vad er enig i, at kritik ikke skal 
være et mål i sig selv. Ambitionerne skal 
være højere: 

– Der er jo rigtig mange, der hele tiden 
kommenterer og reagerer på, hvad Social
demokratiet siger og mener, eller vil gøre 
sig til overdommere over, hvad der er rig
tigt og forkert i socialdemokratisk politik. 
Det kan man jo godt vælge at score nogle 
billige point på. Men det kan jo ikke være 
en ungdomsorganisations eksistensbe
rettigelse. Eksistensberettigelsen må jo 
være at udvikle de originale løsninger, 

der rækker 102030 år frem i tiden, 
slutter han. 

DSU’s 100års jubilæum blev 
markeret med en reception på 

Arbejdermuseet fredag den 7. 
februar og en stor jubilæ

umsfest på selve årsdagen, 
lørdag den 8. februar. 

Vi skal give  
mennesker mod, 

kræfter og evner til at 
kunne tage lederskab 
i kampen for et bedre 
samfund på alle niveauer. 

FREDRIK VAD NIELSEN

DSU blev stiftet den 8. 
februar 1920. Billedet her 
stammer fra pinsen sam
me år, hvor DSU holdt sin 
første kongres i Nyborg 
(foto: ABA). 
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Den 8. februar 1920 blev Danmarks 
Socialdemokratiske Ungdom 
(DSU) stiftet. I år er det dermed 

100 år siden, at Danmarks stærkeste og 
mest indflydelsesrige politiske ungdoms
organisation så dagens lys. 

 Der er meget at fejre i år. Og det er 
ikke uden grund, at fødselsdagen i år er 
blevet markeret med jubilæumsreception, 
jubilæumsfest, et jubilæumsskrift, en ju
bilæumsudstilling og senere vil blive fulgt 
op af en jubilæumsbog, jubilæumskongres 
og en jubilæumsdokumentar. DSU er en 
fuldstændig unik politisk ungdomsorga
nisation i rækken af ungdomspartier, der 
sætter politikerskole og Christiansborg
fokus før opgaven med at skabe foran
dringer i samfundet. 

DSU’s vigtigste opgave i det 21. år
hundrede er at være Danmarks stærkeste 
politiske ungdomsbevægelse. Det kræver, 
at vi bliver den politiske overbygning for 
alle unge, der engagerer sig i at kæmpe 
for deres fag, uddannelse, klimakampen 
eller en helt fjerde hjertesag. Vi skal samle 
og favne ungdomsfagbevægelsen, elev 
og studenterbevægelsen, den grønne 
bevægelse og den sociale bevægelse i en 
fælles DSUkamp for rigtige fremskridt i 
den virkelige verden. 

Vi ved nemlig, at Danmark og verden 
kun for alvor kan forandres, hvis vi giver 
unge på tværs af alder, ambitioner og 
baggrund mulighed for at få magt, evne og 
vilje til at gøre en forskel på alle niveauer. 
Opgaven er at sikre, at fremtidens voksne 
tør rejse sig op i lærlingeklubben, per

sonaleforeningen, skolebestyrelsen og i 
partigruppen og tale for vores værdier. Alle 
gode kræfter skal forenes på alle niveauer, 
hvis vi skal skabe et mere frit, mere lige og 
mere socialt retfærdigt Danmark – det skal 
DSU sikre kommer til at ske! 

Alternativet er, at DSU ender som et 
almindeligt ungdomsparti, hvor uddan
nelsen af Twitterkrigere og Christians
borgpolitikere er hovedformålet. Det vil 
reducere os til endnu et ungdomsparti i 
rækken, der ikke er uundværligt eller vig
tigt i opbygningen af fremtidens samfund. 
Sådan må det aldrig ende. 

DSU er arbejderbevægelsens salt. Vi 

er garanten for, at stærke repræsentan
ter i ungdomsgenerationerne tror på, at 
vejen til at skabe et harmonisk og socialt 
retfærdigt samfund går gennem resul
tatorienteret politisk arbejde. For os går 
resultater forud for resolutioner. Vi tror 
på en politisk udvikling, der skal præges 
gennem organisering, uddannelse og 
samarbejde. 

I en tid, hvor kampen for almindelige 
menneskers liv trues af finanssektorens 
grådighed, venstrefløjens identitetspoli
tik, en galopperende ulighed og klimakri
sen, er der mere end nogensinde brug for 
DSU. Vi tager gerne 100 år mere! 

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 FYLDER 100 ÅR: 
ARBEJDER- 
  BEVÆGELSENS 
POLITISKE UNGDOMS- 
      ORGANISATION!

AF FREDERIK VAD NIELSEN, FORBUNDSFORMAND FOR  
DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM (DSU) 
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Vil du diskutere klimapolitik med Dan 
Jørgensen, uddannelsespolitik med Ane 
HalsboeJørgensen eller sundhedspolitik 
med Magnus Heunicke? Så får du snart 
en unik mulighed, når de socialdemokra
tiske ministre i 2020 drager rundt i hele 
Danmark. 

Det er første gang i knap 40 år, at vi har 
en ren socialdemokratisk regering. Og 
selvom vi har masser af god politik på hyl

KOM TIL DEBAT
MED EN MINISTER

TÆT PÅ DIG
         Socialdemokratiets ministerhold kommer i løbet af 2020 rundt i hele 

Danmark for at møde borgere og det socialdemokratiske bagland.

HER ER NOGLE  

AF MINISTER- 

MØDERNE FOR DEN  

KOMMENDE TID: 

HOBRO
MANDAG DEN 23. MARTS

Uddannelses- og forskningsminister 
Ane Halsboe-Jørgensen 

AALBORG
MANDAG DEN 30. MARTS

Boligminister  
Kaare Dybvad 

HILLERØD
TIRSDAG DEN 3. MARTS

Beskæftigelsesminister  
Peter Hummelgaard

KØGE
MANDAG DEN 9. MARTS

Klima-, energi- og forsyningsminister 
Dan Jørgensen 

MARIBO
MANDAG DEN 20. APRIL

Sundheds- og ældreminister  
Magnus Heunicke

ODENSE
MANDAG DEN 4. MAJ

Minister for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde
Mogens Jensen

ESBJERG
MANDAG DEN 16. MARTS

Sundheds- og ældreminister  
Magnus Heunicke

SILKEBORG
MANDAG DEN 30. MARTS

Transportminister  
Benny Engelbrecht
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EU-studierejse til Bruxelles og 
den historiske by Waterloo
Du inviteres på en spændende og lærerig rejse til EUbyen 
Bruxelles og de historiske slagmarker ved Waterloo. 

Udrejse lørdag morgen den 23. maj og hjemkomst onsdag 
morgen den 27. maj 2020 

Deltagelse kræver ikke medlemskab af Socialdemokratiet, 
»alle kan deltage«, men da der kun kan deltage 40 personer 
på rejsen, vil »først til mølleprincippet« være gældende.
Deltagerne vil få en grundig indsigt i EU’s opbygning og 
funktioner. Møde med EUparlamentsmedlem Niels Fuglsang, 
besøg i EUKommissionen, Ministerrådet og EuropaParla
mentet. Møder med den danske repræsentation (ambassa
den) og Region Midtjyllands lobbyister i Bruxelles. Guidet tur 
til Napoleons slagmark ved landsbyen Waterloo.  
Guidet bustur og byvandring og indsigt i belgisk øltradition. 
Bystudier på egen hånd. Overnatning på hotel i det centrale 
Bruxelles. Dansktalende guide på hele rejsen. 
Pris pr. deltager på dobbeltværelse kr. 3.200,00

Rejsefakta
Ved tilmelding skal deltagerne oplyse navn, adresse, fødsels
dato, pasnummer og telefonnummer til Knud Egon Poulsen, 
Rødtjørnvej 25, 7400 Herning, email kep@def.dk, tlf. 20 22 
68 25.

Vi kører i luksusturistbusser med opsamling i flere midt, 
øst og sønderjyske byer. Bemærk, at deltagere fra Sjælland 
og Fyn skal stå på bussen i Fredericia. 
Vi blive opkrævet efter tilmelding. Der er mulighed for 
hotelovernatning på enkeltværelse, dog med et tillæg på ca. 
kr. 1.300,00 pr. deltager pr. rejse. Betalingen dækker rejsen 
turretur, de officielle besøg, møder, morgenmad og 3 hotel
overnatninger i Bruxelles. 

På rejsen tilbyder vi fælles frokost og aftensmad til for
nuftige priser. Deltagerne skal selv sikre sig de nødvendige 
personlige rejse, afbuds, hjemrejseforsikringer og det blå 
sygesikringskort. 

Arrangør: Socialdemokratiet i Region Midtjylland  
– læs yderligere på www.Socialdemokratiet-midtjylland.dk

A N N O N C E

EU-STUDIEREJSE I 2020

SÅDAN KOMMER  
DU MED: 

På AOF’s hjemmeside kan du se den  
opdaterede liste over de foreløbigt planlagte 
ministermøder. Der kommer hele tiden  
nye til, så hold godt øje med listen! 

Det kræver tilmelding at deltage i møderne,  
og det sker også på AOF’s hjemmeside. 

Både oversigten over kommende arrangementer 
og tilmelding til møderne findes via dette link: 

aof.dk/aktuelt/moed-ministrene

den, er det selvfølgelig utroligt vigtigt, at 
vores ministre hele tiden er i tæt kontakt 
med både det socialdemokratisk bagland 
og danskerne. Og at vores ministre får 
indtryk fra hele landet og masser af ideer 
med tilbage til arbejdet.

På møderne vil ministrene fortælle om 
opgaverne inden for deres område. Og der 
vil selvfølgelig være masser af mulighe
der for at stille spørgsmål og diskutere 
det, der optager danskerne rundtom i 
landet. Formålet er at skabe et rum, hvor 
borger og politiker kan bringes tættere på 
hinanden for at udveksle synspunkter og 
diskutere forskellige aktuelle og relevante 
emner. 

Arrangementerne varer typisk halvan
den times tid og indledes af en minister 
med et kort oplæg, hvorefter der er åbent 
for spørgsmål, kommentarer og debat. 
Møderækken arrangeres af AOF, og mø
derne er selvfølgelig åbne for alle. Så tag 
endelig et familiemedlem, en ven eller en 
kollega med. 

Foreløbig er der planlagt en møderække 
frem til slutningen af april, men møde
rækken skal fortsætte hele 2020, så der 
bliver rig lejlighed til at komme ud i alle 
dele af landet. Vi håber meget at se rigtig 
mange medlemmer, når de socialde
mokratiske ministre drager rundt på 
Danmarksturné. 
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START- 
SKUDDET TIL  
EU’S GRØNNE  
MARATON  
ER AFFYRET
Med 2020 tager vi hul på det år, hvor EU’s grønne omstilling for 

alvor skal op i fart. Vi skal skynde os, men vi skal også tilba
gelægge en enorm distance ved helt fundamentalt at omstille 

den måde, som vi indretter os på i EU. Klimakampen er et maraton, 
som kommer til at dominere alle dele af EU’s lovgivning i de kommende 
årtier. Jeg håber, vi kommer til at slå alle rekorder i disciplinen.  

De planer, som ligger for EU’s Grønne Pagt, giver grund til optimisme. 
Kommissionen har, med socialdemokraten Frans Timmermans i spid
sen, skitseret en vej, som skal lede os til et klimaneutralt EU i 2050. 
Udgangspunktet er ret godt, og vi prøver i parlamentet at presse 
ambitionerne mere i vejret. Jo mere ambitiøs EU er, jo lettere bliver 

det også for os i Danmark at nå vores målsætninger. Her et par af 
de ting, jeg ser frem til at arbejde på i 2020:

 
En bindende klimalov. Man fristes til at spørge, om kom
missionen har lært af Danmark. Til marts fremlægger den 

en lov, der kræver, at alle EUpolitikker bevæger os i retning af 
klimaneutralitet. Det er vigtigt, fordi vi f.eks. ikke skal have et 

EUlandbrug, der trækker den forkerte vej. Til gengæld kan vi lettere nå 
vores mål, hvis landbruget i EU omstilles. Det skal klimaloven hjælpe til 
med.

Cirkulær økonomi. Produktion af f.eks. plast og elektronikvarer koster 

CHRISTEL SCHALDEMOSE:
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NIELS FUGLSANG OM BREXIT:rigtig mange ressourcer og belaster dermed klo
den. Derfor er det vigtigt, at vi gør det nemmere 
at genanvende de materialer og råstoffer, som 
bliver brugt, samtidig med at vi sænker råstof
forbruget ved produktion i første omgang. Jeg vil 
også gerne have indført en »ret til reparation«. 
Det betyder, at f.eks. elektronik skal produceres, 
så det kan repareres. Det kan minimere ressour
cespild og giver forbrugerne bedre kvalitet. De 
første bidder af planerne for cirkulær økonomi 
fremlægges i marts. Den cirkulære økonomi er 
afgørende for, at vi kan komme i mål. Derudover 
er den sund fornuft.

Mere bæredygtige fødevarer og mere natur. 
Landbrugets CO2aftryk skal ned, og samtidig 
skal vi beskytte biodiversiteten. Biodiversitet 
er, ret forsimplet, dyre og plantelivet i den vilde 
natur. For landbrugets del er der lige nu forhand
linger om det nye system for landbrugsstøtte. Den 
skal understøtte den grønne omstilling. Danmark 
er godt med her, men alle landmænd i EU skal 
bidrage. EUKommissionen har lovet en plan for 
biodiversiteten, som jeg venter spændt på. Der 
er biodiversitetskonference i Kina til efteråret, 
her ville det være godt, hvis EU kan gå forrest og 
insistere på ambitiøse globale mål for at sikre 
biodiversiteten. FN’s verdensmål indeholder al
lerede fokus på dette, men ambitionerne skal op 
og handling i gang.

Global lederrolle. Mens nogle af verdens øvrige 
stormagter trækker sig tilbage fra det grønne 
lederskab, så bliver der mere og mere brug for EU. 
Derfor er jeg glad for, at vi i fremtiden skal styrke 
det grønne diplomati i både Danmark og EU. Vi 
har brug for en stærk stemme og et kontinent, 
der viser vejen. Derfor ser jeg frem til EU’s rolle på 
konferencen i Kina, og at EU i fremtidige handels
aftaler lægger vægt på blandt andet klima og 
miljøkrav. EUkommissionsformand Von der 
Leyen vil gøre EUKommissionen til en geopolitisk 
kommission. Det skal vi støtte, hvis det betyder, 
at EU tager det grønne lederskab for verden. 

Det er simpelthen godt at se, at både Danmark 
med vores socialdemokratiske regering og den 
nye EUKommission har sat den grønne barre så 
højt. Det giver grund til optimisme for fremti
den. 

VI MISTER 
GODE 
KOLLEGAER 
OG STÆRKE 
ALLIEREDE
Brexit er nu er realitet, og i hele Europa har mange fulgt den til 

tider cirkuslignende proces tæt. For Niels Fuglsang, der har væ
ret bosat og arbejdet i London, føles Brexit tungt – såvel politisk 

som personligt. 

Niels, du har som medlem af Europa-Parlamentet fulgt Brexit på nært 
hold – hvad er dine tanker?

– Helt grundlæggende er jeg hamrende ærgerlig over, at briterne 
forlader EU. Med det seneste britiske valgresultat slog Boris Johnson 
Brexit fast med syvtommersøm. Jeg må nu indrømme, at jeg siden fol
keafstemningen i 2016 flere gange har håbet, at briterne kunne vende 
skuden. Også selvom jeg godt har vidst, at sandsynligheden for det 
kun fandtes et meget lille sted. Nu er det bedste, mine kollegaer og jeg 
kan gøre, at arbejde for en god handelsaftale, der skal gælde fra 2021.

Hvordan kommer Brexit til at påvirke dit daglige arbejde fremover?

– Brexit kommer til at påvirke mit arbejde på både et politisk og 
personligt plan. Jeg sidder i parlamentets store socialdemokratiske 
gruppe, S&D, hvorfra vi mister 10 gode Labourfolk. Jeg har fået et 
rigtig godt forhold til mine britiske kollegaer, særligt Theresa Griffin, 
der sidder i energiudvalget sammen med mig. Vi har sammen arbejdet 
med klimaspørgsmål, og hun er en stærk stemme for mere grøn ener
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gi. At miste hende betyder, at jeg mister både en 
god kollega og en stærk politisk allieret.

Hvilken rolle spiller briterne i dit politiske ar-
bejde?

– Den anden dag diskuterede vi i energiudvalget 
de mange milliarder euro, som EU støtter fossile 
brændstoffer som olie og gas med. Jeg tog ordet 
og argumenterede for, at vi må lave lovgivnin
gen om, så vi sørger for at EU’s penge fremover 
kun går til vedvarende energi. Derefter tog fire 
østeuropæiske kollegaer ordet og sagde: »Nej, 
vi vil fortsat støtte gas«. Jeg tog mig til hovedet. 
Men så kom Theresa på banen og sagde: »Hør nu 
her, jeg støtter den danske position, vi skal have 
udfaset al den sorte energi«. Nu træder Theresa 
og de andre britiske kollegaer ud, og det bliver 
et tab for den grønne omstilling. Men også på 
andre områder er briterne vores tætte allierede. 
For eksempel når det handler om, at selvom vi er 

med i EU, så mener vi ikke, at EU skal bestemme 
alting. EU bør spare på pengene frem for at øge 
budgettet hele tiden. Her mister vi også en al
lieret med Brexit.

Hvad så nu? Hvilken betydning får Brexit for 
Danmark?

– Danmark er et af de lande, der handler al
lermest med Storbritannien. Derfor er det vigtigt 
for os at få indgået en god handelsaftale med 
vores britiske venner. Jeg kommer fra Vestjyl
land, og her ved jeg, at mange af vores fiskere 
fanger en stor del af deres fisk i britisk farvand. 
Det skal de gerne kunne blive ved med – også 
i en ny aftale. Så der er mange ting på spil for 
Danmark, og derfor er forhandlingerne vigtige. 
Vi vil gøre vores allerbedste for at få et godt 
samarbejde med briterne i fremtiden. Og hvis de 
en skønne dag vil tilbage i klubben, skal de være 
velkomne. 

Niels Fuglsang sammen med sin britiske kollega Theresa Griffin, der nu sammen med de øvrige Labourmedlemmer 
forlader EUParlamentet.

»En lovbestemt 
EUmindsteløn er 
ikke løsningen. I 
stedet bør man 
kigge mod Dan
mark, hvor ar
bejdsmarkedets 
parter forhandler 
om løn og ar
bejdsvilkår, for
klarer Marianne 
Vind.«



SOCIALDEMOKRATEN MARTS 2020 31

I forårets EUvalgkamp slog Marianne Vind 
gang på gang fast, at hun ville forsvare 
den danske model mod forslag om mind

stelønninger. Som fagforeningskvinde og 
socialdemokrat var hun ikke et sekund i 
tvivl om, at en lovbestemt lønsats vil være 
gift for den danske model og de danske 
lønmodtagere. 

Derfor var det også alarmerende for 
hende at se, at netop det forslag var på 
toppen af dagsordenen hos kommissions
formand Ursula von der Leyen.

– Jeg nåede knap nok at komme på 
plads i parlamentet, før det stod klart, at 
kommissionen ville indføre en lovbestemt 
EUmindsteløn. Så fra dag ét har jeg taget 
kampen for vores danske model. 

DANSK PRES HAR ALLEREDE  
GIVET RESULTATER 
Den danske regering, arbejdsmarkedets par
ter og de danske socialdemokrater er lykke
des med at presse EUKommissionen. De har 
tilkæmpet sig en garanti for, at forslaget ikke 
vil ramme den danske model. Men Marianne 
Vind hviler ikke på laurbærrene: 

– Hvis ikke vi havde talt med store 
bogstaver, havde kommissionen aldrig 
givet sin garanti. Nu fastholder jeg presset 
for at sikre, at det afspejles sort på hvidt 

ALTERNATIVE FORSLAG PÅ  
FORHANDLINGSBORDET 
Netop det at gå konstruktivt til værks og 
pege på alternativer har været omdrej
ningspunktet i Marianne Vinds kamp 
mod forslaget. Derfor har hun udarbejdet 
et katalog med alternativer, som kan 
bekæmpe arbejderfattigdom uden at true 
den danske model. 

– Jeg vil sætte ind over for nultimers
kontrakter, hvor lønmodtagere ansættes 
uden et fast timetal. Jeg vil stoppe den 
systematiske udnyttelse af midlertidige 
ansættelser, som holder mange fast i tids
begrænsede kontrakter, selvom de reelt 
burde fastansættes. 

For selvom Marianne Vind nu er blevet 
politiker, er hendes tilgang til arbejdet 
den samme, som da hun var tillidsre
præsentant og næstformand. Hun tager 
udgangspunkt i parternes fælles ønske 
om at bekæmpe arbejderfattigdom, og så 
forsøger hun at finde et alternativ, som 
alle kan se sig selv i. 

– Man kan ikke bare sidde i et hjørne 
og sige nej, når man er uenig. Man må på 
banen og afvæbne modstanderen med 
argumenter. Sådan har jeg altid gjort i 
fagbevægelsen, og sådan gør vi også i 
Socialdemokratiet. 

i lovteksten, at vores danske model skal 
beskyttes og gerne styrkes.

ARBEJDERFATTIGDOM BEKÆMPES  
MED STÆRKE PARTER
Marianne Vind kender den danske model 
bedre end de fleste EUparlamentarikere. 
Før hun blev politiker, var hun nemlig 
næstformand for HK Privats mere end 
100.000 medlemmer. Inden da var hun til
lidsrepræsentant for 400 af sine kollegaer 
på Novozymes. Derfor ved hun også, hvad 
der gør den danske model unik, og det 
prøver hun at forklare kollegaerne fra 
andre lande.

Marianne Vind mener, at den danske 
model skal styrkes og udbredes, så andre 
lande også kan løfte deres lønmodtagere 
ud af fattigdom. Alt for mange europæi
ske lønmodtagere lever nemlig af alt for 
lidt. Men en lovbestemt EUmindsteløn er 
ikke løsningen.

– Man bør kigge mod Danmark, hvor 
stærke fagbevægelser forhandler med 
arbejdsgiverne om løn og arbejdsvilkår. 
Sådan får lønmodtagerne de bedste vilkår. 
Så i stedet for at indføre en lovbestemt 
EUmindsteløn burde EUKommissionen 
styrke retten til at organisere sig og for
handle overenskomster. 

– FRA DAG ÉT HAR 
JEG KÆMPET FOR 
VORES DANSKE 
MODEL

MARIANNE VIND OM EUMINDSTELØN:
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Han får glimt i øjet, 83årige  
Schneur Rachlin, foran bygningen, 
der huser Vestre Kirkegårds kontor.

– Jeg skal lige drille dem lidt, siger han 
og bestiger trappen.

Han har sammen med sønnen Michael 
Rachlin og barnebarnet William Vegen
feldt netop lagt syv røde roser ved den 
tidligere socialdemokratiske statsmini
ster H.C. Hansens grav. Det er blevet en 
tradition, når familien alligevel besøger 
gravstedet for Schneurs forældre, Israel og 
Rachel Rachlin. Dem reddede H.C. Hansen 
ud af Sibirien, da han henvendte sig til den 
sovjetiske leder Nikita Khrusjtjov.

Og hver gang har Schneur prikket til de 
ansatte på kontoret, fordi H.C. Hansens 
grav ikke er markeret på kirkegårdens 

REDNINGSMANDEN  
H.C. HANSEN  
KOM PÅ KORTET
Tidligere statsminister H.C. Hansen reddede familien Rachlin ud af 
Sibirien for 62 år siden. I dag lægger familien blomster ved hans grav 
på Vestre Kirkegård, og for nylig fik 83årige Schneur Rachlin en lille 
sejr, da han fik sin redningsmand på kirkegårdskortet.

kort. Det viser ellers socialdemokratiske 
koryfæers grave ved Det Røde Hav, som 
kirkegårdens lille sø hedder.

– Har I fået H.C. Hansens grav med på 
kortet? Nu kommer jeg med hele den 
socialdemokratiske presse. Schneurs 
dybe stemme giver genlyd, og han smiler 
underfundigt foran kontorets skranke. 
Overassistent Jan Pedersen rejser sig fra 
sin kontorstol og kigger spørgende fra den 
stovte mand med sixpence på hovedet 
til Socialdemokratens udsendte, der står 
med sin blok og spejder langs panelerne 
efter et musehul. 

Schneur finder et krøllet kirkegårdskort 
frem af sin taske. Han peger på Det Røde 
Hav, hvor håndskrevne bogstaver og tal 
markerer graven.

– Ja, det er din håndskrift, ik’? spørger han 
overassistenten og påpeger, at han flere gan
ge har bedt om at få H.C. Hansen på kortet. 

– Jo, jeg kan godt huske, at du var her, 
siger Jan Pedersen. Med en rynke i panden 
finder han en ny udgave af kortet frem.

I Rachlinfamilien er H.C. Hansen en 
næsten mytisk skikkelse. Michael Rachlin hu
sker, hvordan hans far omtalte H.C. Hansen.

– Som lille fik jeg at vide, at H.C. Hansen 
var ham statsministeren, der havde reddet 
familien. Han har altid haft en særlig rolle i 
familien, helt fra før vi som børn vidste, hvem 
han var.

STALIN DEPORTEREDE FAMILIEN TIL SIBIRIEN
Schneur var selv fem år, da han, søsteren 
Harietta og forældrene blev deporteret i en 
kreaturvogn fra den litauiske by Kybartai 
til Sibirien. Schneurs forældre, litaueren 
Israel og danskeren Rachel, var velhavende 
kapitalister, og Stalins regime anså dem for 
»farlige elementer«.

Deportationen var en slags held i uheld, 
for ugen efter angreb Nazityskland Rusland, 
og de tyske soldater hev alle Kybartais jøder 
uden for byen, skød dem og smed dem i en 
massegrav. 

I 16 år levede Rachlinfamilien som 
deporterede i Sibirien. Undervejs blev Schn
eurs lillebror Samuel født.

EN LANG REJSE TIL DANMARK
Rejsen til Danmark blev kringlet, og familien 
tilskriver H.C. Hansen æren for, at de slap ud. 
Under 2. verdenskrig troede Rachels danske 

Overassistent Jan Pedersen (th.) kunne overbringe Schneur Rachlin (tv.) det glædelige bud
skab om, at H.C. Hansens grav nu er kommet på kirkegårdskortet.

TEKST: THOMAS BJERG · FOTO: THOMAS SJØRUP



SOCIALDEMOKRATEN MARTS 2020 33

familie, at de var døde. Men det lykkedes 
Rachel og Israel i 1947 at få kontakt til den 
danske ambassade i Moskva.

– Så vidste Rachels familie i Danmark, at 
vi levede, og de begyndte at sende pakker 
til os, siger Schneur.

Det blev dog en skrædder på Østerbro 
i København, der satte gang i redningen. 
Skrædderen syede habitter for H.C. Han
sen, og han var ven med Rachels bror. En 
dag spurgte han, om H.C. Hansen kunne 
hjælpe. Først efter Stalins død i 1953 op
stod muligheden.

I 1955 var H.C. Hansen udenrigsminister, 
og han overtog posten som statsminister, 
da Hans Hedtoft døde. Samme år forhand
lede han med Sovjetunionens leder, Nikita 
Khrusjtjov, om nogle tankskibe. En passant 
nævnte han Rachlinfamilien og andre fa
milier, der ønskede at komme til Danmark. 
Han skrev også personligt til Khrusjtjov. 

De andre familier fik lov at rejse, men 
ikke Rachlinerne. For kun Rachel Rachlin 
var direkte knyttet til Danmark, svarede 
Khrusjtjov i et brev, som Ole Sohn mange år 
senere fiskede ud af de sovjetiske arkiver. 
Men Khrusjtjov skrev også, at han gav 
H.C. Hansens bøn videre til de sovjetiske 
myndigheder.

– I 1955 kom tøbruddet mellem øst og 
vest, og KGB gav os alle på nær min far lov 
til at rejse varigt til Danmark. Min far måtte 
kun rejse som turist. Den danske ambas
sade mente, at vi skulle sige nej tak. Det 
var et tåbeligt råd. Min far kunne bare have 
hoppet af i Danmark, siger Schneur.

I mellemtiden kom Suezkrisen og 
opstanden i Ungarn. Dermed var det slut 
med tøbrud. 

Først i 1957 bankede KGB igen på fami
liens dør. Denne gang kunne de alle rejse. 
Da var Schneur blevet 21 år efter 16 år i 
Sibirien. Det blev også titlen på den bog, 
forældrene udgav i 1982. Den blev købt af 
flere hundrede tusinde danskere. 

TAKNEMMELIGHEDEN LIGGER DYBT
Efter ankomsten til Danmark mødte fami
lien op i Statsministeriet for at takke deres 
redningsmand. 

– H.C. Hansen spurgte, om han kunne 
hjælpe med andet. Mine forældre sagde, at 
de ikke havde nogen bolig. »Det snakker 
jeg med min boligminister om«, sagde han. 
Kort efter fik vi lejlighed i Rødovre. 

Taknemmeligheden ligger dybt. Derfor 
står Schneur på kontoret og vil have sin 
redningsmand på kortet. Det er lykkedes, 
viser det sig på det nye kort. – Ja! råber 

Schneur og giver hånd til Jan 
Pedersen.

– Jeg spurgte min kollega, 
om hun kunne få ham med. 
Jeg siger til hende, at du 
værdsætter det, siger Jan 
Pedersen.

– Det må du gøre. Jeg kan 
takke H.C. Hansen for, at jeg 
ikke rådnede op i Sibirien. 

Israel og Rachel Rachlin 
har beskrevet deres liv i 
flere bøger. Læs mere på 
Michael Rachlins hjem-
meside rachlin.dk, der 
også rummer billeder 
fra tiden i Sibirien.

Tre generationer af familien Rachlin ved H.C. Hansens grav på Vestre Kirkegård. 

Brevet hvor  
Nikita Khrusjtjov 
lover at give H.C. 
Hansens bøn om 
familien Rachlin 
videre til de sov
jetiske myndig
heder.
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NAVNE & NOTER

METTE FREDERIKSEN I SPIDSEN FOR  
NORDISKE SOCIALDEMOKRATER
Mette Frederiksen er nu ikke blot formand 
for Socialdemokratiet og statsminister i 
Danmark. Hun står også i spidsen for ar
bejderbevægelsens nordiske samarbejds
komité, SAMAK. Mette Frederiksen fik den 
nye post, da hun i slutningen af januar var 
vært for SAMAK’s topmøde på Marienborg. 

Topmødet havde klima og ulighed på 
dagsordenen, og blandt oplægsholderne 

var den tidligere norske statsminister Gro 
Harlem Brundtland og EU’s beskæftigel
seskommissær, Nicolas Schmit.

Her ses Mette Frederiksen sammen 
med den svenske statsminister, Stefan 
Löfven (tv.), formanden for de finske 
socialdemokrater, Antti Rinne (th.), og 
formanden for det norske Arbeiderpartiet, 
Jonas Gahr Støre.

I februar inviterede miljøordfører Mette 
Gjerskov til konferencen »Alle giver en 
hånd« på Christiansborg om natur og 
biodiversitet. Næsten 150 socialdemo
krater deltog. Da dagen var omme, blev 
de alle udnævnt til Socialdemokratiske 
Naturaktivister. De havde engageret og 
debatlystent udarbejdet forslag til et 
kommende idékatalog med lokale na
turaktiviteter. Ideer, som alle partifor
eninger kan lade sig inspirere af.

Naturformidler Vicky Knudsen gav da
gens inspirationsoplæg, Mette Gjerskov 
styrede slagets gang, og medlemmerne 
arbejdede ihærdigt i grupper. Her var 
mulighed for at diskutere naturpolitik 
og påvirke regeringens kommende 
natur og biodiversitetspakke. Dagen 
sluttede med, at en entusiastisk miljø
minister, Lea Wermelin, tog imod alle 
forslagene.

ERLING JENSEN 
HAR FÅET  
EN VEJ I  
HELSINGØR
Fredag den 1. november 2019 
fik den femdobbelte minister, 
folketingsmand og den første 
forstander for LOskolen i 
Helsingør, Erling Jensen, sin 
egen vej.

Det er strækningen, der 
fører til Konventum (det 
tidligere LOskolen), der nu 
hedder Erling Jensens Vej.

Dette blev markeret på 
festlig vis, præcis samme dag 
som Erling Jensen ville være 
fyldt 100 år og i året for Kon
ventums 50års jubilæum.

Helsingør Pigegarde star
tede – herefter var der taler 
af borgmester Benedikte 
Kiær og formanden for LO/
FH i Danmark og Konventums 
bestyrelse, Lizette Risgaard, 
og tidligere statsminister Poul 
Nyrup Rasmussen, der var 
den, der havde kendt Erling 
Jensen længst.

Desuden var der musikalsk 
underholdning af Erling Jen
sens søn Carsten Bo Jensen 
og band.

ALLE GAV EN  
HÅND TIL GRØN 
KONFERENCE PÅ 
CHRISTIANSBORG
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Alle skal have ret til en vær-
dig tilbagetrækning. Vi tror 
på, at Socialdemokratiet kan 
sikre en bred politisk aftale 
til gavn for lønmodtagerne.
OLE WEHLAST, FORBUNDSFORMAND  
FOR FØDEVAREFORBUNDET NNF

#OsDerKnoklerForDanmark

 

RUNDE FØDSELSDAGE
  5. april:  
Ulla Astman, regionsrådsformand  
i Nordjylland, fylder 50 år. 

  27. april:  
Carsten Koch, tidligere skatte og 
sundhedsminister, fylder 75 år.

  1: maj:  
Morten Bødskov, skatteminister, MF, 
fylder 50 år.

FANØDRAGTEN KOM TIL KØBENHAVN
Torsdag den 23. januar kunne man 
møde et usædvanligt syn på Christi-
ansborgs gange: Kvinder iklædt den 
traditionelle fanødragt gik rundt 
mellem jakkesætklædte politikere. 
Det var folketingsmedlemmet fra 
Esbjerg Anders Kronborg, som hav-
de inviteret fanødragten indenfor.

Anledningen var en ny kunstud-
stilling, »Fanø Dagbog«, som An-
ders Kronborg havde lånt til at 
hænge op på sit kontor i Folketin-
get. Det skulle selvfølgelig fejres 
med både fernisering og taler ved 
blandt andre kulturminister Joy 
Mogensen. 



VELKOMMEN TIL  

Egentlig hedder det ikke velkom
men til, men velkommen tilbage. 
For Frank Svendsen fra Herning 

har faktisk tidligere været medlem af 
Socialdemokratiet. Efter en periode som 
partiløs har han nu igen meldt sig under 
de socialdemokratiske faner. 

– Mit hjerte har jo været hos Socialde
mokratiet hele tiden, og efter at Mette 
Frederiksen er kommet til, ville jeg gerne 
tilbage i folden. Jeg havde gået og tænkt 
over det længe, og jeg kom til at tale med 
en fra den lokale partiforening, som jeg 
dyrker seniormotion sammen med. Og så 
meldte jeg mig ind igen, fortæller han. 

Frank Svendsen er 68 år og pensionist. 
Han er oprindeligt uddannet speditør, men 
han har arbejdet som blandt andet sælger, 
inden han fik arbejde i fagforbundet HK. 

– De sidste tyve år af mit arbejdsliv var 
jeg ansat som faglig konsulent i HK. Jeg 
havde med det offentlige område at gøre, 
og en af de ting, jeg arbejdede med, var 
kompetenceudvikling og efteruddannelse 
af vores medlemmer. Og så tilrettelagde 
jeg blandt andet kursusforløb for vores 
tillidsrepræsentanter på det kommunale 
område, fortæller han. 

FRANK 
SVENDSEN
H E R N I N G

www.Socialdemokratiet.dk

@Socialdemokratiet
Facebook.com/socialdemokratiet

@Spolitik

FØLG OS PÅ:

F R A N K  
S V E N D S E N
H e r n i n g

Han har i mange år 
opfattet sig selv som so
cialdemokrat og har som 
sagt også tidligere været 
medlem af partiet. Men 
han følte, at Socialdemokratiet 
i en periode var kommet for langt væk 
fra sit ståsted, blandt andet i forholdet 
til fagbevægelsen. I dag kan han meget 
bedre genkende Socialdemokratiet. 

– Jeg vil gerne støtte en socialdemo
kratisk regering og en socialdemokratisk 
politik. Jeg kan gode lidt hele tilgangen 
med at se på mennesket og ikke kun på 
økonomien. Og så mener jeg, at man skal 
være medlem af et parti, hvis man vil 
påvirke noget. Man kan ikke bare køre på 
frihjul og brokke sig, man må selv tage et 
ansvar.

Han er især begejstret for Mette Frede
riksens nytårstale, hvor hun satte fokus 
på de mest udsatte børn i Danmark.

– Jeg håber virkelig, at hun lykkes med 
at hjælpe de børn, siger han. 

Med sine mange år i fagbevægelsen 
fylder arbejdsmiljø og nedslidning også 
meget for Frank Svendsen. Derfor er 
han meget glad for Socialdemokratiets 

forslag om en ny ret til 
tidlig tilbagetrækning for folk, der 
er nedslidte: 

– De mennesker, som er syge og ikke 
kan arbejde mere, de skal have mulig
hed for at trække sig tilbage. Som faglig 
konsulent kender jeg til systemet, og jeg 
mener ikke, det fungerer godt nok i dag. 
Jeg har set, hvordan folk er blevet fuld
stændig nedbrudt, fortæller han. 

Frank Svendsen bor i Herning, hvor 
Venstre sidder på borgmesterposten. 
Men det afskrækker ham ikke fra at tage 
del i den lokale debat. 

– På det kommunalpolitiske område 
vil jeg nok blande mig lidt i debatten. 
Herning Kommune er jo Venstreledet, 
men jeg kunne godt tænke mig at være 
med til at påvirke lidt mere, så vi kan få 
nogle flere socialdemokratiske aftryk, 
slutter han.  


