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LEDER

DANMARK SKAL
IGEN VÆRE EN GRØN
STORMAGT
AF METTE FREDERIKSEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET

Kære venner
Da jeg blev formand for snart tre år siden,
sagde jeg, at vi skulle diskutere mere
politik i Socialdemokratiet. Noget af det
første, vi gik i gang med, var et nyt principprogram, som efter to års hårdt arbejde
blev vedtaget på den seneste kongres.
Undervejs afholdt vi et utal af debatter
og stormøder rundtomkring i landet,
og der var især to emner, som fyldte:
udlændingepolitik og bæredygtighed.
I februar præsenterede vi en samlet
udlændingepolitik for Danmark. I maj
fremlagde vi et ambitiøst og visionært
klima- og miljøudspil, som du kan læse
mere om her i bladet.
Mange steder i verden mærker man
de voldsomme konsekvenser af miljø- og
klimaforandringerne. Sult, skovbrande,
tørke, orkaner, oversvømmelser. Et af
de hårdest ramte lande er Bangladesh,
hvor tre fjerdedele af landet bliver
oversvømmet hvert år. Forestil dig, at
Jylland, Fyn og øerne stod under vand en
gang om året. Ville Danmark kunne holde
til det?
Så slemt er det ikke herhjemme, men
vi mærker også konsekvenserne. Hvert år
dør 3.000 danskere for tidligt på grund af
luftforurening. Der er stadig alt for mange
kemikalier og pesticider i vores hverdag.
Der bliver færre og færre af de dyr, vi
synger om i børnesangene.
Man siger, at vi er den første generation,
der mærker klimaforandringerne, og den
sidste generation, der kan gøre noget

ved dem. Det er rigtigt, men heldigvis
er vi ikke den første generation, der gør
noget. Socialdemokratiet har været i gang
i årtier.
Stauning gjorde vores strande til
allemandseje og sikrede dem mod
byggeri. Jens Otto Krag udpegede verdens
første miljøminister i 1971. I 90’erne
skabte Svend Auken stabile rammer for at
investere i ren energi og lagde grunden til
vindmølleeventyret.
Danske virksomheder og lønmodtagere
har været med hele vejen. De har taget
ansvar for det samfund, de er en del af.
Men markedet havde ikke kunnet klare
det alene. Fremsynede politikere har
reguleret målrettet og udvalgt områder,
som vi har satset mere på end andre.
Det har skabt vores succes. For
mange år siden besluttede vi for
eksempel at bekæmpe vandspild
og satse på bedre vandkvalitet.
Og i dag eksporterer Danmark
vandteknologi for milliarder.
Vi har altid gået forrest, og
det skal vi blive ved med. Vi skal
styrke det, der har gjort Danmark
stærkt – i stedet for at svække det.
I det 19. og 20. århundrede skabte
Socialdemokratiet produktions- og
velfærdssamfundet. I det 21.
århundrede gør vi det
bæredygtigt.
Danmark skal
igen være en grøn
stormagt.

Man siger, at
vi er den første
generation, der mærker klimaforandringerne, og den sidste generation, der kan gøre
noget ved dem

Mette Frederiksen
Formand for Socialdemokratiet
SOCIALDEMOKRATEN JUNI 2018
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VELFÆRDSTALENTER
FIK FORTJENT CADEAU
19. april dannede Fællessalen på
Christiansborg rammerne om et
helt nyt arrangement, da PenSam
og FOA Ungdom var gået sammen
om at fejre 100 velfærdstalenter
fra blandt andet hjemmeplejen,
psykiatrien og daginstitutioner.

Børne- og socialminister Mai
Mercado talte ved arrangementet,
og det samme gjorde vores egen
Astrid Krag. Hun lagde vægt på det
store arbejde, der hver dag bliver
gjort for, at vores velfærdssamfund fungerer til gavn for os alle.

SKILSMISSEPAKKE
I medierne hører vi tit, hvor
uenige de forskellige partier er.
Af og til kan de dog godt finde
sammen på tværs af hele det
politiske spektrum, og således
blev en ny aftale indgået på
skilsmisseområdet. Pernille Rosenkrantz-Theil tog del i forhandlingerne
og er meget glad for de ændringer, der er
blevet aftalt. Blandt andet sørger aftalen
for ét samlet familieretligt system, og at
enige forældre fremover kan dele barnets
bopæl og børneydelse mellem sig.
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BLACHMAN PÅ BESØG

BARSELSBORGEN

Da Folketingets undervisningsudvalg 14. marts holdt offentlig
høring om understøttende undervisning, var det med selskab af
den prominente X Factor-dommer
Thomas Blachman. På invitation
fra Socialdemokratiet var han
på besøg for at give sit bidrag til

Livet som folketingspolitiker kan på
mange måder være særligt. Men ligesom
alle andre skal barslen også passes, når
mf’erne sætter nye demokrater i verden.
Og netop som Lea Wermelin er vendt
tilbage til Christiansborg efter sin barsel,
har Trine Bramsen
indledt sin. Hendes
stedfortræder er
tidligere minister
Carsten Hansen
– mens tidligere
justitsminister
Morten Bødskov
passer Trine Bramsens post som
retsordfører.
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debatten. Thomas Blachman var
ikke inviteret for at bedømme
udvalgsmedlemmernes potentiale
udi musikalske karrierer, men
derimod for at byde ind med sine
ideer til, hvordan man forbedrer
folkeskolen og gør eleverne bedre
til at generere ideer.

TILLYKKE, NICK
Nick Hækkerup – udenrigsordfører
og forhenværende sundheds- og
forsvarsminister – rundede et
skarpt hjørne, da han i april kunne
fejre sin 50-års fødselsdag. Dagen
blev markeret med en reception i
Socialdemokratiets gruppeværelse
med taler fra gode kolleger og kager pyntet med store røde A’er. Nick

Hækkerup
blev valgt til
Folketinget i
2007. Før det
opnåede han
titlen som Danmarks
yngste borgmester, da han i en
alder af 32 år kunne sætte sig i
spidsen for Hillerød Kommune.

ASLAN
TILBAGEHOLDT I BAHRAIN
Lars Aslan (tv.) er vel tilbage i
Danmark efter en tur til Bahrain,
der ikke gik helt som planlagt. Lars
Aslan var taget af sted for at besøge
Abdulhadi al-Khawaja, der er menneskerettighedsaktivist i Bahrain
og dansk statsborger. Under det
arabiske forår forlod han Danmark for at kæmpe for demokrati i
Bahrain, men blev idømt livsvarigt
fængsel. Der sidder han nu – syg
og svækket. Lars Aslan Rasmussen
nåede desværre ikke frem, fordi
han blev tilbageholdt af politiet i
Bahrains lufthavn og fik inddraget
sit pas. Medarbejdere i Udenrigsministeriet og på ambassaden i SaudiArabien hjalp med at få Lars Aslan
Rasmussens pas leveret tilbage,
og dagen efter var Lars Aslan igen

på dansk grund. Desværre uden at
have truffet Al-Khawaja.

STRANDET
UDLIGNINGSAFTALE
Forhandlingerne om
en ny udligningsaftale,
der skulle gælde fra
årsskiftet, er skrinlagt.
Socialdemokratiet
kunne ikke gå med til
de forslag, økonomiog indenrigsminister Simon Emil
Ammitzbøll-Bille havde fremlagt.
Nicolai Wammen var Socialdemokratiets mand ved forhandlingsbordet. Han udtaler, at det, regeringen
havde lagt på bordet, betød, at
man i en række kommuner, hvor
man i forvejen har det svært, ville
få et kæmpe gok i nødden. Det
ville Socialdemokratiet ikke lægge
stemmer til.

METTE
VENDER HJEM
De aalborgensiske vælgere vil til
næste folketingsvalg kunne sætte
kryds ud for partiformand Mette
Frederiksen. Efter 20 år som folketingskandidat i Ballerup stiller hun
nemlig op i Aalborg Øst-kredsen.
Mette Frederiksen er vokset op i
Aalborg, og det var netop motivationen for at repræsentere sit
ophav, der trak hende i retning af
den nordjyske hovedstad.

HAR DU HØRT »GOD AFTEN BORGEN«?
»God aften Borgen« er en ny podcast
af Benny Engelbrecht, som sendes
direkte fra Christiansborg. Her kan

lyttere og seere forud for programmet eller live stille spørgsmål på
Facebook. Podcasten handler om
aktuel politik set fra et socialdemokratisk perspektiv. Det sendes cirka
to gange om måneden, og hver gang
behandles et nyt emne med en gæst.
Eksempelvis har Mogens Jensen,
Mattias Tesfaye, Astrid Krag og – på
billedet – Leif Lahn Jensen gæstet
studiet. Hold øje med Benny Engelbrechts Facebookprofil for at se,
hvornår næste »God aften Borgen«
går i luften.

SOCIALDEMOKRATEN JUNI 2018
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EXODUS

VEJEN UD AF
ØRKENVANDRINGEN

Centrum-venstre skal tilbage på banen. Både herhjemme og i resten af Europa.
Men det kræver orden i egne rækker og en klar politisk kurs. Det er budskabet
i Henrik Sass Larsens nye debatbog, »Exodus«.
AF MORTEN BRUUN · FOTO: THOMAS SJØRUP

V

i skruer tiden tilbage til 2014. Der
er møde i den daværende regerings
økonomiudvalg, som består af
finansminister Bjarne Corydon, økonomiog indenrigsminister Margrethe Vestager,
skatteminister Morten Øster-gaard og
erhvervs- og vækstminister Henrik Sass
Larsen.
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De fire centrum-venstre-politikere
– to socialdemokrater og to radikale
– har et par vægtige sager på dagsordenen.
Først skal de diskutere, om regeringen skal bevilge 300 millioner kroner
ekstra til dagpengesystemet for at
støtte de mange tusinde arbejdsløse,

som i netop de måneder mister deres
dagpengeret. Det bliver et afslag.
Derefter diskuterer de, om regeringen
skal bevilge to milliarder kroner til en ny
vandmiljøplan, der blandt andet skal øge
insekttætheden i danske vandløb. Det
bliver et tilsagn.
I det øjeblik slog det nærmest klik

RØD BOG
Henrik Sass Larsen er 52 år
og har siden 2011 siddet i
Folketinget – valgt i Køgekredsen. Han var erhvervsog vækstminister fra 2013
til 2015 og er i dag gruppeformand.

for Henrik Sass. »Det kan ikke passe«,
tænkte han. Og han spurgte sig selv om,
hvad pokker der var sket med centrumvenstres sociale kompas.
Mødet er beskrevet i Henrik Sass Larsens nye debatbog, »Exodus – vejen frem
for centrum-venstre«, som udkom 18.
maj. Det er en bog, hvor han – som han

selv formulerer det – »prøver at præsentere og diskutere nogle grundlæggende
filosofiske og politiske søjler« og komme
med »opskriften på den socialdemokratiske dna«.
– Jeg vil gerne fortælle, hvorfor centrum-venstre stadigvæk er evigt aktuel
i forhold til de udfordringer, der findes
i den her verden. Så bogen er et forsøg
på at give et bidrag – det er sikkert ikke
fuldendt, men dog et bidrag – til at se på,
hvordan vi igen gør os relevante for folk,
siger Henrik Sass.
Og her er historien fra økonomiudvalget et eksempel på det dødvande,
centrum-venstre ifølge Henrik Sass har
befundet sig i de seneste år og nu skal
ud af.
– Jeg blev faktisk rasende og vred den
dag. Hvis Socialdemokratiet sidder i regering og ikke kan finde ud af at stoppe det
hul, som betyder, at folk pisker ud af dagpengesystemet, så giver det os eksistentielle politiske og psykologiske problemer.
Hver eneste dag skal vi gøre os fortjent
til, at folk vil stemme på os. Hvis vi ikke
gør det godt nok, så går det jo galt, siger
Henrik Sass – og understreger, at han nu
bruger eksemplet som »selvkritik af den
sidste regeringsperiode«.
– Det dur ikke at have et socialdemokrati, som ikke kan finde ud af at handle,
hvis der kommer sociale problemer. Det
skal vi kunne, tilføjer han.
Centrum-venstres problemer handler
selvfølgelig om mere end insekttæthed
og dagpenge. Faktisk er der, som Henrik
Sass beskriver i »Exodus«, tale om en
»kæmpe krise, som har ramt centrumvenstre i hele den vestlige verden«. Og
det er vel at mærke en krise, der knytter
sig både til partiernes indre liv og til den
politiske linje. Eller som Henrik Sass konstaterer i afslutningskapitlet:
»Centrum-venstre lader til at have
en særlig evne til at underholde offentligheden med interne skærmydsler og
trakasserier. Og sagen er, at det ikke går.
De tider, hvor vælgere syntes, at det var
festligt, og alligevel stemte på centrumvenstre, er ovre. Hvis vi ikke kan styre os
selv, får vi aldrig lov til at styre et land.
Og den udfordring må centrum-venstre
tage på sig og få etableret partikulturer
og ledelsesstrukturer, som passer ind i
nutiden«.
Har det været så slemt?
– Ja, der har været en kultur i og omkring de socialdemokratiske partier, hvor

det har været legitimt at rive hovedet af
hinanden. Hvor man har dolket løs på så
den ene og så den anden, og så har man
så fundet på nogle nye at dolke. Hvor de
interne slagsmål i socialdemokratierne
fuldstændig har overskygget, hvad det
egentlig er, vi står for, siger Henrik Sass og
peger som aktuelle eksempler på England
og Tyskland.
Men han nævner også det nederlag,
Poul Nyrup led, efter at han var blevet
genvalgt som statsminister i 1998, og den
socialdemokratiske gruppe underkendte
hans forslag til politisk ordfører.
– Det var jo helt vildt. Nyrup havde nærmest kronisk en stor gruppe i både partiet
og folketingsgruppen, som modarbejdede
ham, siger Henrik Sass og tilføjer, hvordan
partiet i dag – med ham som gruppeformand – prøver at »tilrettelægge en
partikultur, hvor man ikke laver den slags
numre, men får inddraget folk i tide og
sørger for, at de bliver hørt«.
– Det betyder så også, at vi ikke har
forskellige spilleregler. Så står vi sammen
og er enige. I hvert fald når det gælder væsentlige politiske områder som eksempelvis vores økonomiske politik og udlændingespørgsmålet. Er det ikke tilfældet,
sanktionerer vi, siger han og tilføjer, at der
selvfølgelig er plads til »afvigende synspunkter« i mindre vigtige spørgsmål.
– Det går nok, hvis man for eksempel er
den eneste, der slås for en særlig motorvej.
Min pointe er bare, at hvis vi ikke kan styre
os selv, kan vi heller ikke styre landet.

»Exodus – vejen frem
for centrum-venstre«
er udgivet på forlaget
Books in Demand (BoD)
og koster 149 kroner, 109
kr. som e-bog. Den kan
købes på www.bod.dk.
SOCIALDEMOKRATEN JUNI 2018
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Den politiske udfordring handler ifølge
Henrik Sass om at gøre sig selv berettiget
igen og bevise, at »centrum-venstre er
det eneste alternativ til populismen, liberalismen og betonsocialismen«. Og Henrik Sass er ikke i tvivl om, hvor centrumvenstre adskiller sig fra de andre:
– Vi er de operative. Vi leverer velfærdsstaten. Når vi 1. maj taler om færre
arbejdstimer, mere ferie, bedre arbejdsforhold, mere ligestilling og bedre sundhedsdækning, så prøver vi at gøre noget
ved det. Det kan godt være, at vi ikke får
det hele opfyldt med det samme, men må
tage det lidt ad gangen, men vi har haft
en sikker kurs. Og det bliver så akkompagneret af en venstrefløj, der råber og
skriger og ikke synes, fordi de vil have
mere, og en højrefløj, der råber, at vi ikke
har råd, siger Henrik Sass og fortsætter:
– Men vi gennemfører det. Og det er
det særegne ved Socialdemokratiet, at
det velfærdssamfund, vi har skabt – og
som i min verden er det mest frihedsgivende, man overhovedet kan finde på
den blå klode – det står her, fordi vi har
villet det. Fordi vi pragmatisk har gået
skridt for skridt og har leveret. Det er dét,
Socialdemokratiet kan. Og det er det, der
definerer os som parti.

OM ERHVERVSLIVET
 en frie konkurrence på et frit og tilD
gængeligt marked med titusinder af
kreative iværksættere og maksimalt
dygtige erhvervsledere er der, hvor
fremtidens velstand bliver skabt. Dette
og disse er centrum-venstres bedste
venner og allierede.
 lle naturlige offentlige monopoler
A
risikerer at blive udnyttet af et privat
monopol, hvis man kaster dem i privat
ejerskab. Og her skal centrum-venstre
stå fast – ingen skøre privatiseringer
som kendt fra Thatcher og Reagan, der
kan lede til private monopoler.
Nogle gange skal staten gå ind og
drive virksomhed, hvis markedet ikke
kan klare opgaven. Derfor vil det rigtige være, at stater involverer sig med
kapital, ansvar og adgang til markeder
for eksistentiel samfundsudvikling.

Fordi vi pragmatisk har gået skridt for skridt
og har leveret. Det er dét, Socialdemokratiet
kan. Og det er det, der definerer os som parti.
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(Fra »Exodus«)

OM GRÅDIGHED
 en nye økonomiske ulighed, som Reagan og Thatcher igangsatte, er blevet et af cenD
trum-venstres vigtigste projekter at tackle og stille alternativer op til, så udviklingen kan
vendes. Rige mennesker skal igen betale en fair skat.
L øn og variable løndele for direktører og bestyrelser er løbet ud af kontrol. Der skal indføres CSR-regler, hvor variable lønandele maksimalt må udgøre 20 % af lønsummen, hvor
direktørens lønsum ikke må være højere end 50 gange gennemsnitslønnen i firmaet og
ikke må overstige 10 mio. dollar om året.

Enhver
advokat, revisor, finansiel rådgiver eller andre, som medvirker til at facilitere skatteunddragelse, skal vi give bøde, fratage licens og give karantæne for at virke inden for det
pågældende handelsområde.


(Fra »Exodus«)

I »Exodus« fokuserer Henrik Sass på
klassiske socialdemokratiske kerneområder som lighed, sundhed og uddannelse.
Han hudfletter grådigheden og fremhæver samarbejdsrelationer med erhvervslivet og understreger betydningen af en
stærk fælles sektor. Og i flere kapitler
krydrer han sine tanker og analyser med
konkrete forslag til, hvordan et moderne
socialdemokrati udbygger og værner om
velfærdssamfundet.
– I forhold til de fremskridt, vi har skabt,
vil det være helt tudetosset, hvis vi først
begynder at sige: »Nu privatiserer vi sundheden, så privatiserer vi uddannelserne,
og derefter privatiserer vi noget helt tredje«. USA er bare et af skræmmebillederne
på, at det er forkert. Det kan ikke passe, at
man kan stå som et helt almindeligt menneske, der bliver ramt af sygdom, men
ikke har råd til behandling. Eller at ens
børn – uanset hvor talentfulde og ivrige
de er – ikke kan få en uddannelse. Det er
en helt forfærdelig form for ufrihed, men
det problem har vi løst. Og vi skal stå fast
på, at det fortsat skal være sådan, siger
Henrik Sass og peger på den udfordring,
som måske er den største af alle:
– De seneste år har vi oplevet den historisk største transformation af økonomi,
der er sket nogensinde i verdenshistorien.
Forskellene er blevet meget større, men
centrum-venstre har ikke været i stand til
at komme med et modsvar og sige: »Nu
stopper den her grådighed, nu stopper det
med, at de her aller-allerrigeste mennesker
skal have mere«. Vi vil ikke se på det mere.
De skal betale skat. De skal beskattes
ordentligt, og der skal på den måde være
råd til velfærden. Og vi skal også sørge for,
at almindelige mennesker, som går på
arbejde, får en løn, de faktisk kan leve af.
Du fremhæver også nye skel mellem

befolkningsgrupperne herhjemme – og
nævner konkret, at det ikke var »akademikernes partier«, der kæmpede for
tilbagetrækningsaftalen.
– Ja, bestemt. I bogen prøver jeg at gøre
det til et spørgsmål om respekt. At det
starter med, at man respekterer hinanden.
Der er jo nogle mennesker, som har fået
en fin uddannelse, har bosat sig et lækkert
sted og går i teatret og alt muligt. Det er
godt for dem – og jeg respekterer, at de
har et godt liv og gerne vil det. Men de skal
også respektere, at der er nogle mennesker, som altid har kørt bus – og som efter
40 år som chauffør er fucking træt af at
køre bus og ikke længere synes, det er skideskægt, siger Henrik Sass og fortsætter:
– Men det gør dem med de fine uddannelser ikke. De har konverteret til, at vi alle
sammen skal gå på arbejde og udvikle os
og blive bedre til kurser og efteruddannelse
og noget andet. Jeg ved ikke, hvor meget
efteruddannelse man kan tage som buschauffør. Men på et eller andet tidspunkt
kan det være, at man bare ikke gider køre

bus længere. Og der afskaffede man så
muligheden for, at folk kunne gå på tidlig
pension, ved at tage efterlønnen fra de her
mennesker. Og det er manglende respekt.
Det er simpelthen manglende respekt for
almindelige mennesker og deres arbejde.
Den distance – den mangel på respekt
– ser du også, når det eksempelvis handler om kultur og kulturforbrug?
– Ja. Det er da fint, at vi har adgang til
ballet og opera og alt muligt andet dyrt
i København, men det er respektløst,
når man samtidig ser ned på – og gør
grin med – den kultur, man forbruger i
provinsen. Og jeg synes ikke, at det, man
kalder det kulturelle Overdanmark, har
optrådt særligt respektfuldt over for det
øvrige land.
Er respekt et nøgleord i din bog?
– Det er i hvert fald en af forklaringerne
på, hvad centrum-venstre skal forstå, hvis
man vil have succes. Så må udgangspunktet være, at vi respekterer hinanden.
Bogens titel henviser til jødernes
vandring i ørkenen. Det er du nødt til at
forklare …?
– Det handler om, at centrum-venstre
rundtom i verden – som jeg oplever det
– har været på en meget lang ørkenvandring. Og min ide med bogen er, at den
måske er en guide til at komme ud af den
ørkenvandring og ind i the land of milk
and honey.
En guidebog? Er den også et kampskrift?
– Ja, det er det jo også. Et forsøg på at
få idépolitik og ideologi på banen igen og
diskutere helt grundlæggende, hvad det
hele går ud på.

0M UDLÆNDINGE
 t land skal kun modtage det antal flygtninge og indvandrere, som
E
man succesfuldt kan integrere over en overskuelig tidsperiode. Resten må hjælpes og understøttes et andet sted.

Centrum-venstre
skal stå ved sine holdninger og værdier og være farveblind og aktivistisk i eksekveringen heraf. Det gælder både fysisk
beskyttelse og åndelig og intellektuel opbakning i skrift, tale og daglig
adfærd til navnlig piger og kvinder, som undertrykkes i dagligdagen.

Centrum-venstre
må stille indvandrere over for valget om enten at
blive her og blive en del af vores fælles land og kultur eller få en tilværelse et andet sted, som bygger på de værdier, som passer til dem.


(Fra »Exodus«)
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ENGAGEMENT

STØRRE,
BEDRE,
STÆRKERE
Hvordan forbedrer vi arbejdet i den
enkelte partiforening og kreds, og
hvordan får vi endnu flere medlemmer til at blive aktive? Sådan
lød et par af spørgsmålene på de
organisatoriske stormøder i
Aarhus og København.
Værtsrollen er
vigtig. Den skal
I huske at tage
på jer, lød det, da
partisekretær Jan
Juul Christensen
bød velkommen
til de organisatoriske stormøder.

–

V

i er Danmarks største parti. Vi er
Danmarks bedste parti. Og vi er
også Danmarks stærkeste parti.
Spørgsmålet er, hvordan vi bliver endnu
stærkere.
Sådan lød det, da partisekretær Jan
Juul Christensen i begyndelsen af april
bød 200 bestyrelsesmedlemmer fra
partiforeninger og -kredse velkommen
til organisatorisk stormøde med fokus
på, hvordan den enkelte forening bliver
endnu bedre, hvordan nye medlemmer
bydes indenfor, og hvordan endnu flere
af partiets medlemmer får lyst til at engagere sig i det lokale politiske arbejde.
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Jo mere engagerede
medlemmerne er,
jo mere tilfredse er de også

– Vi ved alle, at der foregår ufatteligt mange gode ting rundtomkring.
Men vi er ikke gode nok til at dele de
erfaringer med hinanden og tale om,
hvad der virker – og hvad der ikke
virker, tilføjede Jan Juul Christensen.
Stormødet blev holdt over to
dage med 85 deltagere i Aarhus og godt
100 i København – og det blev holdt på
den makronbund af socialdemokratisk
succes, som blev resultatet af valget til
kommuner og regioner i november:
– Det var vores bedste kommunalvalg
siden 1978. Vi fik over en million stemmer, vi har ti kommuner med absolut

socialdemokratisk flertal, og vi er det
eneste parti, der er repræsenteret i samtlige byråd. Med andre ord leverede I en
suveræn indsats sidste efterår – og det
kan I godt være stolte af, understregede
Jan Juul Christensen, som undervejs blev
suppleret af medarbejdere fra partikontoret, der med afsæt i konkrete ideer in-

BOOK ET KURSUS
Til inspiration for alle partiforeninger samler partikontoret en række
af de nøgletal og ideer, der blev præsenteret på stormødet. Desuden kan
du kontakte din lokale uddannelseskoordinator, hvis du er interesseret i
et kursus i partiforeningen:
kontaktinfo findes på hjemmesiden
WWW.SOCIALDEMOKRATIET.DK

viterede til debat om, hvordan det lokale
foreningsarbejde kan blive endnu bedre.
UDGANGSPUNKTET ER GODT
Selve afsættet for det organisatoriske
stormøde var den medlemsundersøgelse,
der blev gennemført i 2017. Som beskrevet i seneste nummer af Socialdemokraten viste den blandt andet, at 45 procent
af partiets medlemmer var aktive i
valgkampen – og at yderligere 28 procent
faktisk gerne havde givet en hånd med,
men af forskellige grunde ikke vidste,
hvordan de kunne bidrage.
Derudover viste undersøgelsen blandt
andet også, at 83 procent er tilfredse eller
meget tilfredse med deres medlemskab –
og at ønsket om politisk indflydelse og adgang til særlig viden om politiske emner er
to vigtige årsager til at være med i partiet.
Det sidste blev blandt andet understreget, da flere end 900 partimedlemmer
deltog i to stormøder i februar om det
nyeste integrationsudspil – og bagefter
gav initiativet tæt på topkarakter. Selv om
medlemsundersøgelsen selvfølgelig ikke
fortæller alt, viser den, at udgangspunktet er godt – og så afslører den en vigtig
detalje, som Jan Juul Christensen fremhævede på stormødet:
– Jo mere engagerede medlemmerne
er, jo mere tilfredse er de også. Det skal
vi huske, når vi byder dem velkommen,
når vi holder møder, og når vi inviterer til
andre aktiviteter. Som partiforening skal
man tage værtsrollen på sig. Det er vigtigt
– ikke mindst for at fastholde nye medlemmer, sagde partisekretæren og ridsede
den værst tænkelige konsekvens op:
– Hvis vi ikke gør det, risikerer vi, at vi
enkelte steder står uden partiforening. Og
det må ikke ske. Ligegyldigt hvor i landet
man bor, skal man selvfølgelig kunne
stemme på en socialdemokrat.

TINAS
TO DO-LISTE
Skolelærer Tina Beck-Nilsson husker
tydeligt den dag, hun meldte sig
ind i Socialdemokratiet. Det var 9.
november 2016 om morgenen. Og
det gjorde hun, fordi Donald Trump
netop havde vundet præsidentvalget i USA, og Tina Beck-Nilsson følte,
hun burde gøre noget.
15 måneder senere blev hun valgt
som formand for partiforeningen i
Kalundborg. Og umiddelbart derefter
– i begyndelsen af april – deltog hun
i sit første organisatoriske stormøde
i partiet:
– Det var en fin oplevelse. Jeg kan
godt lide, at partiet går så struktureret til værks, lød hendes dom over
de oplæg og det materiale, der blev
præsenteret på mødet.
Og så fik Tina Beck-Nilsson også inspiration med hjem.
– Siden jeg blev formand for partiforeningen, har vi især koncentreret os
om vores nyvalgte gruppe i kommunalbestyrelsen og de mange politiske
sager, der hele tiden dukker op. Men
efter mødet i dag står kontakten
med nye medlemmer helt sikkert på
to do-listen. Det har sådan set altid
været intentionen, for jeg tror jo selv
på, at de personlige relationer og det
at tale med folk betyder noget. Det
har der ikke været tid til endnu, men
det bliver helt sikkert prioriteret.

SVENDS
GULDGRUBE
Da Svend Dyrholm fra Vallensbæk
meldte sig ind i Socialdemokratiet,
havde han absolut ingen intentioner
om at være aktiv. Han havde rigeligt
at se til i sin fagforening. Men så fik
han – som alle andre nye medlemmer – besøg af partiforeningsformand Søren Wiborg, som både bød
ham velkommen og inviterede ham
til at være med.
Og nu sidder Svend Dyrholm som
formand for Brøndbykredsen, hvor
han blandt andet arrangerer åbne
cafémøder, hvor alle – uanset hudog partifarve – er velkomne til at
dukke op og hilse på kredsens mf’er,
Mattias Tesfaye.
Derudover har Svend Dyrholm involveret sig i arbejdet i at skabe mere
liv i partiforeningen i Brøndbyøster,
hvor man har ringet til alle 150 medlemmer, holdt personlige møder
med cirka 30 og oplevet, at foreløbig
fem er blevet aktive.
– Resultaterne af medlemsundersøgelsen er spændende og viser, at
forskellen på at lykkes og ikke lykkes er, om man arbejder struktureret med opgaven. Kontakten til nye
medlemmer kan vise sig som en
guldgrube, siger Svend Dyrholm.
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V

i vil redde verden og skabe danske arbejdspladser samtidig. Det
er tanken bag Socialdemokratiets
nye, visionære klima-, energi-, natur- og
miljøudspil, der bærer titlen »Danmark
skal igen være en grøn stormagt«.
Socialdemokratiet tror på, at vi kan
skabe bæredygtig vækst. At Danmark
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kan være et grønt fyrtårn, der viser vej
for, hvordan verden kan producere og
forbruge bæredygtigt.
På de næste sider præsenterer vi
udspillet. Vi fortæller de gode, grønne
historier, der peger fremad. Vi tager med
klima- og energiordfører Jens Joel til
Danmarks grønne øeksperimentarium

Samsø, der vil være fossilfri i 2030. Vi
besøger Esbjerg, hvor de sorte energiarbejdspladser hastigt er ved at blive
udskiftet med grønne. Og så tager vi
tidsmaskinen tilbage til dansk miljøpolitiks spæde start i samtale med Danmarks og verdens første miljøminister,
Jens Kampmann.

»Vi har før realiseret epokegørende
visioner. Spørger du
Socialdemokratiet,
kan vi gøre det igen.
Der er brug for en
ny klima- og miljøpolitik, der samler
Danmark. Lad os sammen opstille
en ny og mere ambitiøs vision for
en fremtid baseret på udelukkende
ren energi. Hvor vi sætter barren højere. Socialdemokratiet foreslår en
vision, hvor Danmark skal være fri
af fossile brændsler allerede i 2045.
Og ikke først i 2050, som målet er i
dag. En vision om et samfund uden
plastik- og luftforurening. Hvor vi er
omgivet af mere vild natur og urørt
skov«.
Fra Mette Frederiksens forord til
Socialdemokratiets klima- og miljøudspil: »Danmark skal igen være en
grøn stormagt«. Læs hele udspillet
på www.socialdemokratiet.dk.
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UDSIGT TIL EN
BEDRE VERDEN
Klima- og energiordfører Jens Joel fik bekræftet sine fremtidsdrømme,
da han besøgte Samsø, kravlede op i en vindmølle og skuede ud over
et grønt forbillede, der hele tiden er et skridt foran alle andre.
AF KRISTIAN BANG LARSEN · FOTO: THOMAS SJØRUP

DANMARK SKAL KØRE
PÅ GRØN ENERGI
Tre store, nye havvindmølleparker og
massiv satsning på grøn strøm
Danmark skal også i fremtiden være
i den absolutte verdenselite, når det
handler om at producere vedvarende
energi.
En halv million grønne biler i 2030 og
elektrificering af transport- og varmesektoren.
Vi skal være de bedste til at bruge grøn
energi, spare på den og gemme den til
de dage, hvor vinden ikke blæser. Derfor skal der blandt andet køre 500.000
grønne biler på de danske veje i 2030.
En grøn milliard til energiforskning
– med fokus på lagring af grøn energi
Socialdemokratiet vil afsætte en milliard kr. årligt til forskning i energiteknologi og -løsninger. Pengene skal blandt
andet gå til en strategisk satsning på
teknologi, der kan lagre energi.
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D

er er dunkelt og lavt til loftet
heroppe, klaustrofobisk. Men så
trykker landmand Jørgen Tranberg på sit kontrolpanel, et lille bærbart
stykke dansk teknologi på størrelse med
en iPad, og med en rysten slår vindmøllehuset siderne ud og åbenbarer, at vi
står 54 meter over Samsøs overflade.
Markerne og gårdene under os ligner
legetøjsmodeller.
Jens Joel retter den lange krop op og
slår begejstret ud med armene:
– Det er et stort maskineri. Jeg tør slet
ikke tænke på, hvor meget højere de moderne havvindmøller, man stiller op i dag,

er. Det er virkelig imponerende ingeniørkunst. Det bliver klart for en, hvordan man
ikke opfinder sådan nogle ting fra det ene
år til det andet. Det er en
gradvis proces, hvor man
hele tiden bliver bedre
til at udnytte vindens
resurser, siger Socialdemokratiets klima- og
energiordfører.

Her viser Michael Kristensen, der er
socialdemokratisk byrådsmedlem og
projektleder på Samsø Energiakademi,
os rundt.
Vi besøger først
Energiakademiet, der
står i spidsen for øens
grønne omstilling, og
som hvert år har flere tusinde besøgende fra hele
verden, nysgerrige på at
høre, hvordan de danske
øboere er lykkedes med at blive hundrede
procent selvforsynende med vedvarende
energi fra vind, sol og biomasse.
Siden tager vi forbi den kommunale
bilpark, der udelukkende består af elbiler
pænt parkeret på række under et gigantisk soltag.
Og vi kravler op i Jørgen Tranbergs
vindmølle, som blev rejst i 2004 og leverer
strøm til 500-600 husstande. Landmanden er en af mange samsinger, der har
skudt penge i den grønne energi. I alt 30
millioner kroner i vindmøller på land og til
vands, og han lægger ikke skjul på, at det
har været en god investering.
På Samsø går strukturelle løsninger
hånd i hånd med lokalt iværksætteri, og
for Jens Joel er øen blevet et billede på,
hvordan den bæredygtige fremtid ikke er
en utopi, men en mulighed:
– Samsø er jo blevet et eksempel på, at
man kan gøre noget lokalt og få alle engageret i omstillingen. De er et fullscalelaboratorium på den grønne omstilling, hvor
man hele tiden er et skridt foran resten af
Danmark. Det inspirerer resten af landet
og vækker opsigt ude i verden.

Nu handler
det om at
sende den sorte
energi på pension

LABORATORIET SAMSØ
Vi er taget til Samsø, den lille ø i midten
af Kattegat, der er blevet et internationalt fyrtårn i den grønne omstilling.

Jens Joel er imponeret over
Samsøs grønne iver, som vi
alle kan lære af: – Samsingerne er hele tiden et skridt
foran, lovpriste Socialdemokratiets klima- og energiordfører, da han blandt
andet besøgte Jørgen
Tranbergs vindmølle.

DET NÆSTE GRØNNE SKRIDT
Efter at Samsø i 2007 var blevet selvforsynende med vedvarende energi, satte man
sig et nyt mål: at al energi på øen skulle
være grøn i senest 2030.
Og det samme ambitiøse mål har
Socialdemokratiet sat for hele Danmark i
partiets nye klima- og miljøudspil.
– Nu handler det om at sende den sorte
energi på pension. Vi skal fortsætte med
at lave grøn strøm, men vi skal også blive
bedre til at bruge den – for eksempel ved
at satse på elbiler og elektrificering af
jernbanenettet – og til at gemme strømmen, så vi ikke behøver kul, de dage hvor
vinden ikke blæser, siger Jens Joel.
Derfor indeholder det nye udspil også
konkrete ambitiøse mål, som at der skal
bygges tre store, nye havvindmølleparker
SOCIALDEMOKRATEN JUNI 2018 15
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GRØNNE MÅL
15 vilde naturparker
Vi vil etablere flere vilde naturparker
med plads til store planteædere og
vild, oprindelig natur. Det er godt for
dyrene, biodiversiteten og turismen.

På Samsø går
strukturelle
løsninger hånd i
hånd med lokalt
iværksætteri

Mindre plastikaffald
og dyrere plastikposer
Socialdemokratiet vil sætte ind mod
plastforurening og mikroplast i miljøet og hæve afgifterne på plastikposer
og vand på flaske.
Halvdelen af statens skove
skal omdannes til vildskov
Listen over truede dyr og planter i
Danmark bliver længere hvert år.
Vores biodiversitet er under pres, og
derfor opstiller Socialdemokratiet et
mål om 75.000 hektar urørt skov. Det
er mere end det samlede areal af Falster og Møn.

i Danmark og være en halv million grønne
biler på de danske veje i 2030, og at vi
skal investere en milliard kroner i grøn
energiforskning – med særligt fokus på
lagring af grøn strøm.
VI STÅR MED ANSVARET
Målet er igen at gøre Danmark til en grøn
stormagt. Både fordi det er nødvendigt, at
der er lande, der går forrest for at skabe
en bæredygtig fremtid for os alle, og fordi
det er økonomisk sund fornuft.
– Hvis ikke vi handler, så er det for
sent. Problemerne er meget voldsommere, end vi troede. Vi slår varmerekorder
år efter år, og polerne smelter hurtigere,
end selv de mest pessimistiske forskere
havde frygtet. Så det er en bunden opgave, og når man som socialdemokrat
tror på, at man har et ansvar for vores
kommende generationer, og når man
ved, at klimaforandringerne rammer
verdens fattige endnu hårdere, end de
rammer os, så har vi et ekstremt stort
ansvar, siger Jens Joel.
Han fortæller om et besøg i det hundekolde Nordkina, hvor beboerne i en stor
by skulle have indlagt fjernvarme af danske fjernvarmeoperatører som Danfoss
og Logstor og ingeniørfirmaer som Cowi
og Rambøll.
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MERE NATUR – OG
EN SUNDERE HVERDAG
Socialdemokratiet foreslår:
• Flere dyr og planter skal overleve
• Markant indsats mod plastikforurening
• Vi skal beskytte vores havmiljø og vandmiljø – blandt
andet gennem forbud mod sandsugning i Øresund og
et EU-forbud mod bomtrawlfiskeri i Skagerrak
• Renere luft ved udfasning af dieselbiler og flere elbusser – blandt andet et stop for salg af fabriksnye dieselbiler fra 2030
• Bedre overvågning af drikkevand og mere bynær skov
• Mindre skadelig kemi i hverdagen og strammere regulering i EU – blandt andet ved at genindføre afgifter på
PVC og ftalater
• Danmark skal være et foregangsland inden for cirkulær økonomi
• Mere økologi og mindre madspild.

Det er 14 år siden,
Jørgen Tranberg –
her sammen med
Jens Joel – byggede den vindmølle, der siden
har leveret strøm
til 500-600 husstande på Samsø.

– Temperaturen gik ned til minus 30
grader, og for kineserne var det vigtigste,
at der kom varme ud i de yderste huse,
fordi rørene er isolerede, og man har et
cirkulationssystem. Så de oplevede en
forbedring i deres levestandard, men
samtidig er fjernvarmeteknologi bedre
for klimaet end brændeovne og kulfyr.
Energiløsningerne bliver ofte drevet af
ønsket om at få et bedre liv, og så er det
vores opgave at sikre, at det kan ske uden
at begå de samme fejl, som vi historisk
set har lavet, siger Jens Joel.

DANMARK SOM
GRØN STORMAGT

Hvis ikke vi handler nu, så
er det for sent, lyder Jens
Joels klimaadvarsel.

Socialdemokratiet foreslår:
• En halv million grønne biler og øget
elektrificering
• Tre nye havvindmølleparker
• Bygninger og industri skal spare på
energien
• Kyster og byer skal sikres mod ekstremt vejr
• Flere private grønne investeringer
• Større eksport af Danmarks grønne
løsninger
• Landbruget skal yde et fair og fornuftigt klimabidrag
• Nye og ambitiøse pejlemærker for
klimaet
• En grøn forskningsmilliard
• Et grønt nationalregnskab.

Det bringer os frem til pointen om økonomisk sund fornuft. Hvor der særligt på
venstrefløjen kan være en tendens til at se
vækst og grøn omstilling som hinandens
modsætninger, er det omvendt i Socialdemokratiet. Skal verden reddes, kan det kun
ske ved hjælp af grøn teknologi – solceller,
varmepumper og vindmøller. Og de må
gerne være danske.
– Det er gammeldags at se vækst og
miljøbeskyttelse som to modsatrettede
hensyn. Vi tror på, at man skal vækste sig til
bedre alternativer – og i Danmark i ekstra
høj grad, da vi jo producerer mange af de
grønne løsninger, som bliver efterspurgt
ude i verden, siger Jens Joel.
FASTHOLDE FØRERPOSITION
Det estimeres oven på Paris-aftalen,
at der skal foretages grønne investeringer for 90.000 milliarder kroner –
90.000.000.000.000 – i verden frem mod
2030. Så der er et kæmpe marked for grøn
vækst.
– Og der skal vi udnytte den grønne førerposition, som Danmark har opbygget helt
tilbage fra Danmarks første miljøminister,
Jens Kampmann, i 1970’erne over oliekriser
og energibesparelser til Svend Aukens satsning på ren energi i 1990’erne, siger Jens
Joel og fortsætter:
– På det grønne område ringer resten af
verden til Danmark, til Danfoss, Grundfos
og Velux, hvis de skal have energieffektive
løsninger, og til Vestas og Siemens, hvis de
skal have vedvarende energi. Derfor er det
også et problem, når regeringen fjerner klimamålsætninger, forsøger at aflyse aftalte
havvindmøller og halverer vores energiforskning. Det skader klimaet og er samtidig utilgiveligt dårligt købmandskab. Lige der, hvor
verden er klar til at rykke, går vi baglæns.
FRA SMÅT TIL STORT
Hele den fortælling – hele det perspektiv –
Jens Joel folder ud, er Jørgen Tranbergs vindmølle på Samsø faktisk et fint eksempel på.
Den blev bygget med deltagelse af små
danske startupvirksomheder i vindeventyrets unge år. I dag er de globale spillere.
– Det er sjovt, at nogle af de virksomheder, jeg kender, har leveret komponenterne
til møllen. De har været startups i en garage
på et tidspunkt, og i dag er de grundlaget
for vores nye globale virksomheder. Den
grønne omstilling i Danmark er blevet
storskala. Den tjener mange penge hjem og
skaber utrolig mange arbejdspladser, siger
Jens Joel.
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DEN VESTJYSKE
VÆKSTDYNAMO
Mens boreriggene ligger brak ved kaj, vokser vindindustrien vildt i
Esbjerg. – Og det er ikke hippier, det her. Det er investeringer, vækst
og job, siger Socialdemokratiets lokale folketingskandidat. Vi gik en
tur med ham og havnechefen.
AF KRISTIAN BANG LARSEN · FOTO: CLAUS BONNERUP

I Esbjerg har de oplevet en voldsom vækst
inden for offshore
vind. – Men vi er overhovedet ikke begyndt
endnu, men vil se en
kæmpe ekspansion
frem mod 2030, siger
den socialdemokratiske folketingskandidat Anders Kronborg
og havnechef Ole
Ingrisch.

MERE GRØN ENERGI
»Hvordan kan verdens energibehov dækkes af vedvarende energiløsninger? Hvis vi skal forhindre de værste klimakatastrofer,
skal vi holde de globale temperaturstigninger under 2 grader. Det
kan vi kun, hvis vi omlægger vores globale energisystemer og erstatter fossile brændsler med grøn energi. Derfor skal vi investere mere i at udvikle vedvarende energikilder, der kan dække hele
verdens energibehov«. (Fra Socialdemokratiets klimaudspil)
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D

et er et imponerende syn at se
de enorme havvindmølledele,
der står stablet i Esbjergs nye
sydhavn.
Møllevinger på 30 tons, delelementer
til tårne, der er 100 meter høje, tårnhuse,
eller naceller, som de egentlig hedder, på
størrelse med campingvogne.
Delene tilhører dels danske Vestas, dels
hollandske Siemens. De to vindgiganters
bygninger ligger side om side i havnen;
der er en lille vej og 35 meter mellem
dem. Det lever de to globale ærkefjender
med, fordi Esbjerg, som verdens største
udskibningshavn for havvindmøller, tilbyder faciliteter, de ikke kan få andetsteds.
– For eksempel den granitbelægning,
vi står på. De her vindmølleelementer er
så tunge, at en asfaltbelægning ville blive
ødelagt, siger havnechef Ole Ingrisch og
stamper i den lyse havnebelægning, før han peger
videre rundt:
– Kajerne dér er helt specielt stærke, de kan klare
en enorm belastning. Og
kranerne … Den blå derude
koster 35 millioner. Men
du skal se Esbjerg Havn
som en del af en samlet
infrastruktur. Det er også
vejnettet op til Siemens i
Brande, til Vestas i Ringkøbing, til Lunderskov hvor
LM laver vinger. Det her er
en hub, hvor det hele glider
sammen, og så går det ud
igen, siger Ole Ingrisch med
en bevægelse mod havet.
NYE ARBEJDSPLADSER
Først fisk, så olie, og nu
vind. Så kort kan fortællingen om Esbjergs største
og vigtigste arbejdsplads,
havnen, summes op. Esbjerg Havn var i mange år
Danmarks største fiskerihavn, men da fiskeriet
kom under pres i 1970’erne
og 1980’erne, tog olie- og
gaseventyret over, og
Esbjerg Havn blev base for
olieudvindingen i Nordsøen.
For få år siden var der
nærved 12.000 Esbjergjob i olie og gas, men nu
er kurven knækket, og

arbejdspladserne forsvinder hastigt. I
den nordlige del af havnen ligger enorme
borerigge brak, mens de venter på bedre
tider, der måske aldrig kommer.
I dag beskæftiger olie- og gasindustrien
cirka 9.500 mennesker, mens byens nye
vækstmotor, vindindustrien, siden midt
i 00’rne har skabt 4.000 nye arbejdspladser.
– Så det er ikke kun til gavn for klimaet,
det er også en vækstdynamo i den her del
af landet, fortæller den lokale socialdemokratiske folketingskandidat Anders
Kronborg, der har taget os med til havnen.
FOSSIL AFVIKLING
Esbjerg Havn har været central for udviklingen af Danmarks havvindindustri,
der for alvor tog fart med etableringen af
verdens første store havvindmøllepark,
Horns Rev I. I alt er 60-70 procent af verdens havvindmøller udskibet fra Esbjerg
Havn, og vindindustrien vil kun vokse
i de kommende år. Havvindmøllerne i
Nordeuropa producerer i dag 15 gigawatt
strøm. I 2030 forventes det tal at være på
100 gigawatt. Vindindustrien kører ikke
længere på subsidier, for den rene energi
er blevet billigere og mere fleksibel end
olie og gas.
– Afviklingen af den fossile verden går
hurtigere, end nogen havde ventet. Her,
helt tæt på, kan vi tydeligt se, at aktiviteterne inden for offshorevind stiger voldsomt. Og vi er overhovedet ikke begyndt
endnu. Vi vil se en kæmpe ekspansion
af markedet frem mod 2030, siger Ole
Ingrisch.
– Olien spiller stadig en rolle, primært
på grund af forsyningssikkerheden. Men i
Esbjerg er alle indstillet på, at den grønne
omstilling kommer, og at vi skal lykkes
med den i forhold til de mål, der er sat i
FN. Men vi skal gøre det klogt, og der er
stadig økonomi og arbejdspladser i olien,
tilføjer Anders Kronborg.
FRA OLIEJOB TIL VINDJOB
Der ligger omkring 200 virksomheder i Esbjerg Havn, eksempelvis globale vind- og
oliegiganter som Vestas, Mærsk, Siemens
og franske Total. Men også en mængde
mindre virksomheder, der løser opgaver i
Nordsøen for de store.
Blandt dem er danske Semco, hvis
ingeniører og højt specialiserede håndværkere i 40 år har arbejdet med drift
og vedligeholdelse af boreplatforme.
Men i dag er en tredjedel af de 1.400

Tre nye havvindmølleparker. Flere private
grønne investeringer.
Og en grøn forskningsmilliard, der i
særdeleshed fokuserer på, hvordan man
lagrer grøn strøm.
Det er nogle af de nye
S-forslag, der skal
skabe grøn vækst og
arbejdspladser.

job i Semco i vind, og der kommer flere
til:
– Stigningen er inden for offshorevind,
både når det handler om omsætning og
medarbejdere. Det er noget, vi tjener
penge på, og også der, vi investerer. Frem
mod 2030 tror jeg, at vinddelen af vores
forretning vil være fordoblet, forudser
Carsten Nielsen, der er divisionschef for
vind, olie og gas i Semco.
REGERINGENS UDSPIL FOR LILLE
Vindtoget kører, og det kører på strøm,
som det selv producerer. Derfor efterspørger man i Esbjerg også fortsatte politiske ambitioner i forlængelse af dem, der
i sin tid skabte grundlaget for det danske
vindeventyr. Regeringens nye energiudspil mønstrer ikke stor begejstring.
– Vi ser med glæde, at der kommer
mere vind. Men det er ikke nok. I stedet
for 800 MW, som regeringen spiller ud
med frem til 2030, så mener vi, at vi skal
have 3.000 MW, sige Ole Ingrisch.
– Vi har infrastrukturen, ledningerne
ligger derude, de kan sagtens klare mere
kapacitet, og vi har viden og mandskabet
i Esbjerg. Det er ikke hippier, det her.
Det er investeringer, vækst og job, siger
Anders Kronborg.
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GRØN FRONT

MILJØPOLITIKKEN
SKAL TILBAGE
PÅ SPORET
I 1971 blev Jens Kampmann verdens første miljøminister.
I dag angriber han det borgerlige Danmark for at stå uden
grønne ambitioner – og glæder sig over sit partis nye udspil.
AF NIELS NØRGAARD · FOTO: THOMAS SJØRUP

–

D

et er helt afgørende, at man sætter alle politiske og økonomiske
kræfter ind for at nå målet om at
gøre Danmark fri for fossile brændsler.
Ordene kommer fra Jens Kampmann
i den karakteristiske skarpe og høje
stemmeføring, som altid har kendetegnet
manden, der om nogen har været med til
at forme dansk miljøpolitik.
Han er efterhånden blevet 81 år. Hørelsen og bentøjet er ikke helt, hvad det har
været. Men både stemmen og holdningerne er stadig lige så skarpe som i 1971,
hvor han blev ikke bare Danmarks, men
hele verdens første miljøminister – og
Socialdemokratiet sendte et signal om,
at miljøpolitik ikke kun var forbeholdt
skåltaler ved festlige lejligheder.
Jens Kampmann støtter varmt den nye,
ambitiøse plan fra sit gamle parti om at
satse på nye havvindmølleparker. Og han
er glad for Socialdemokratiets køreplan
vedrørende flere hundrede tusinde
»grønne« el-, brint- eller hybridbiler på de
danske veje i 2030.
– Det er godt og helt, helt nødvendigt,
at der nu kommer et samlet miljø- og
klimaudspil fra Socialdemokratiet, siger
Jens Kampmann.
SAVNER AMBITIONER
I den socialdemokratiske veterans øjne er

20 SOCIALDEMOKRATEN JUNI 2018

der ikke nogen som helst tvivl om, at Socialdemokratiet stod i centrum for miljøbeskyttelsen i Danmark fra 1971 og mange år
frem. Den linje blev udbygget, ikke mindst
da Svend Auken først blev miljøminister og
senere klimaminister, men siden har det
i adskillige år – ifølge Kampmann – haltet
voldsomt med miljøpolitiske ambitioner
herhjemme. Og det har længe bekymret
den tidligere minister:
– Den borgerlige regering har stort
set ødelagt det organisationsapparat,
vi stillede på benene fra begyndelsen af
1970’erne. Regeringen er også i færd med
at smadre Miljøstyrelsen med udflytningen til Odense, siger Jens Kampmann.
Han mener også, at de borgerlige er ved
at ødelægge selve Miljøministeriet ved
at lægge det ind under ministeriet, der
varetager landbrugets interesser.
– Det duer ikke, at de, der skulle passe
på landbruget og modvirke forureningen
herfra, er blevet en del af samme ministerium. Fusionen af Landbrugsministeriet
og Miljøministeriet har svækket miljøbeskyttelsen i Danmark markant, siger Jens
Kampmann.
– Hvis jeg skal være ærlig, opfatter jeg
flytningen af Miljøstyrelsen og smadringen af Miljøministeriet som hævn over
Socialdemokratiet og Svend Auken. Det
har været et selvstændigt formål for

Socialdemokratiet var
det første grønne parti i
Danmark. I 1937 var det
således Stauning, der
tog initiativ til at beskytte de danske strande, og i 1971 blev Jens
Kampmann verdens
første miljøminister. Nu
glæder den 81-årige veteran sig over partiets
nye udspil.

nogle af de ministre, som kom efter Svend Auken,
at slå det i stykker, som vi har skabt, siger Jens
Kampmann.

IDEOLOGISK KAMPPLADS
Han peger også på, at det har haft afgørende
betydning for dansk økonomi og danske virksomheder, at Socialdemokratiet i årtier pressede på
for at få de allerbedste miljøløsninger. Titusindvis af danske arbejdspladser udspringer af den
aktive miljøpolitik, der blev ført frem til og med
1990’erne.
I dag har vi nogle af verdens førende vindmølleindustrier. Den politiske indsats har også betydet
meget for virksomheder, der har specialiseret sig
i vandrensning og drikkevand.
– Vi har så mange virksomheder, hvor en meget stor del af deres omsætning kan tilskrives
virkningerne af den miljølovgivning, som Socialdemokratiet har stået fadder til, fremhæver
Jens Kampmann.
Da Danmarks første miljøbeskyttelseslov blev vedtaget i
1973, stemte kun Socialdemokratiet og De Konservative for.
Jens Kampmann – søn af Viggo
De øvrige partier, blandt andet
Kampmann – var kun 34 år, da
Venstre, stemte ikke for loven –
statsminister Jens Otto Krag i
men de stemte heller ikke imod.
1971 udnævnte ham til »minister
Det var afgørende for Jens
for forureningsbekæmpelse« og
politisk chef for det, der siden
Kampmann, at både Socialdeblev omdøbt til Miljøministeriet.
mokratiet og et stort borgerligt
Her var Jens Kampmann en af hoparti dengang stod bag miljøpovedmændene bag Danmarks førlitikken. Det sikrede opbakning
ste miljøbeskyttelseslov i 1973.
fra begge sider i folketingssalen.
I dag er han bekymret for, om
Efter sin politiske karriere blev
miljøpolitikken igen kan blive en
han blandt andet direktør for Milideologisk kampplads.
jøstyrelsen og idemanden, der var

GRØN BOG

med til at skaffe livsnødvendig
kapital til den stribe af nye danske miljøvirksomheder, der skød
op i kølvandet på den stigende
miljøbevidsthed i 1970’erne.

STØTTE ELBILER ØKONOMISK
Når det gælder konkret politik,
ryster Jens Kampmann også på
hovedet ad den nuværende afgiftslovgivning, som har betydet
Jens Kampmann har endvidere
voldsom opbremsning i salget af
været bestyrelsesformand for
elbiler i Danmark. Ikke mindst
statens broselskaber.
fordi transportsektoren stadig
er en af de forurenere, som der
stadig ikke er styr på.
– Vi skal understøtte udbredelsen af elbiler økonomisk. Og når de så bliver konkurrencedygtige
med andre biler, kan man udfase statsstøtten.
Jens Kampmann henviser til Norge, hvor økonomiske initiativer har gjort nordmændene til nogle
af dem, der køber flest elbiler på verdensplan.
– De blå partier synes i for høj grad, at det skal
være markedskræfterne, der løser miljøproblemerne. Men det gør markedet ikke, det gør politiske initiativer. Det er forskellen på os socialdemokrater og de borgerlige, siger Jens Kampmann.
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VI GLÆDER OS TIL VALGET
Senest næste forår skal der være folketingsvalg i Danmark. Men allerede
nu er der mange i partiet, der er i gang med at forberede sig. I denne serie
besøger vi nogle af dem, der næsten ikke kan vente på, at det bliver alvor.

Holbæk

KANDIDATEN OG
KREDSFORMANDEN
AF MORTEN BRUUN · FOTO: THOMAS SJØRUP

I KAMP FOR KAARE
– Vi skal have Kaare ud i alle hjørner af kredsen. Sådan lyder kredsformand Erik Just Pedersens taktik for, hvordan det skal lykkes at
forsvare det folketingsmandat, Kaare Dybvad vandt ved valget i 2015.

S

om Socialdemokratiets boligordfører har Kaare Dybvad haft rigeligt
at se til dette forår med forhandlinger om regeringens ghettoplan. Her er
det de store nationale perspektiver, der
er i spil. Men som Holbækkredsens mand
i Folketinget har han også andre gøremål.
Og her er det ofte de lidt mindre og meget lokale sager, han arbejder med.

Kaare Dybvad har for eksempel løftet
en sag om nogle elmaster i Søstrup ind
på Christiansborg. Han har kæmpet for
penge til Orø-færgen. Og da Erhvervsministeriet undlod at udbetale et tilskud til
forsamlingshuset på Orø, modtog ministeren et § 20-spørgsmål fra Kaare Dybvad.
Længere nåede sagen ikke, for Kaares
indblanding betød, at ministeriet fluks
sendte penge til den lille ø i Isefjorden.
– Jeg ved godt, at det er en lille sag. Men
forsamlingshuset betyder meget for beboerne, og Erhvervsministeriets direktør bor
jo ikke på Orø og opdager ikke selv, når

I forhold til valget i 2015 er
kredsformand Erik Just Pedersen stødt på en lille forhindring:
– Vi vil gerne genbruge nogle
af valgplakaterne fra dengang.
Men der er jo det med navnet.
Kaare er blevet gift og hedder
nu Kaare Dybvad Bek. Det må
vi lige se på ...
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sådan noget sker, forklarer Kaare Dybvad
– eller Dybvad Bek, som han rettelig hedder, efter at han er blevet gift.
UD I ALLE HJØRNER
Vi har sat ham og hans kredsformand Erik
Just Pedersen stævne for at høre, hvordan
de vil angribe den kommende valgkamp,
som bliver den tredje med Kaares kontra-

KREDSFORMANDEN

KANDIDATEN

Dit bedste kampagneråd til Kaare er:
Synlighed, synlighed, synlighed. Det er virkelig
vigtigt, at han lokalt gør sig så synlig som overhovedet muligt. Han skal ikke bare fremstå som
en fjern figur. Han skal være til stede.

Hvis Mette Frederiksen tilbyder dig en ministerpost, vil du være:
Boligminister. Jeg er i forvejen vild med at være ordfører på det
område, fordi vores boligpolitik er så afgørende for, hvordan vores velfærdssamfund hænger sammen.

fej på plakaterne i Holbæk – og garanteret kommer til at adskille sig fra de to
forrige. Efter at det i 2015 lykkedes ham
at opnå valg til Folketinget, er det nemlig
første gang, han skal forsvare et mandat.
– Det gør helt sikkert mange ting som
eksempelvis adgang til medierne nemmere, siger Erik Just Pedersen og tilføjer:
– Men det ændrer ikke vores helt
grundlæggende tilgang til valgkampen.
Vi skal have Kaare ud i alle hjørner og
områder af kredsen, og i første omgang
har vi udarbejdet en pjece, som handler
om boligpolitik og omdeles i alle kvarterer
med lejeboliger.
KOORDINATOR AFGØRENDE
Det er otte år siden, den dengang 25-årige Kaare Dybvad blev valgt som partiets kandidat i den by, hvor han er født
og opvokset – som afløser for Thomas
Adelskov, der skiftede Folketinget ud med
jobbet som borgmester i Odsherred. Og
den unge politiker var selvfølgelig klar til
kamp, da der blev udskrevet valg i 2011:
– Jeg blev ikke valgt, men vi høstede
en del erfaringer. Kampagnen havde stor
volumen i de tre partiforeninger og DSU,
men der var ingen, der havde det samlede
overblik og vidste, hvem der udførte
hvilke opgaver. Vi manglede simpelt hen
en koordinator, og derfor fik det af og
til et lidt tilfældigt præg, mindes Kaare
Dybvad.
Det betød blandt andet, at han som
kandidat måtte bruge tid på opgaver,

han ikke troede, han havde ansvar for.
Eksempelvis stod han pludselig og skulle
forholde sig til tekniske detaljer i en avisannonce, selv om han havde mest lyst til
at koncentrere sig om politik.
– Somme tider var jeg ved at få grå hår i
hovedet, smiler han.
Alle de forhold var der ændret på i
2015. Med Erik Just Pedersen som ny
kredsformand havde partiet fået en organisatorisk frontfigur, som – med Kaare
Dybvads ord – »har landlivets gemyt og
derfor ikke farer op i det røde felt, men
bevarer roen«. Og med den dengang
22-årige Christina Krzyrosiak Hansen
som daglig indpisker – hun er i dag bedre
kendt som Holbæks nye borgmester – og
en daglig kampagnestab på omkring 50
frivillige var Kaare Dýbvad dækket godt
ind.
– I 2011 lærte vi, at antallet af aktiviteter ikke er afgørende for de frivillige. Det
afgørende er, at de oplever, at de har noget meningsfuldt at beskæftige sig med.
Det kræver gode folk, som påtager sig det
overordnede ansvar og har overblikket.
Det lykkedes i 2015, og det betød, at jeg
havde tid og overskud til at koncentrere
mig om de ting i valgkampen, der var
relevante for mig, siger Kaare Dybvad.
HANDLING BAG ORDENE
Ligesom sin kredsformand håber han, at
hans status som medlem af Folketinget
betyder, at næste valgkamp bliver nemmere – i hvert fald på nogle punkter.

– Sidste gang fik jeg hele tiden at vide
af blandt andre den lokale avis, at jeg ikke
havde en chance for at blive valgt – og
mange vælgere spurgte mig, om deres
stemme ville være spildt, hvis de stemte
på mig. Jeg måtte tit bruge meget tid på
at forklare og forsvare, siger Kaare Dybvad og afbrydes af sin kredsformand:
– Næste gang er udgangspunktet også
anderledes. Som medlem af Folketinget
har du kæmpet for, at Kalundborg og
Holbæk igen er blevet uddannelsesbyer.
Det er konkrete sager og konkrete mål,
som viser, at du arbejder for sagen. At der
er handling bag ordene, når du skriver en
bog som »Udkantsmyten«, siger Erik Just
Pedersen.
Den udkom i foråret 2015, og siden
har Kaare Dybvad også udgivet »De
lærdes tyranni«. Og den lærte ham, hvor
vigtigt det er at huske, hvor man kommer fra:
– Bogen fik masser af omtale i
Politiken, Berlingske, Weekendavisen,
Radio24syv og den slags steder. Det var
jeg selvfølgelig glad for, men så besøgte
jeg min svigerfar ovre på Tuse Næs. Han
læser Holbæks lokalavis Nordvestnyt,
og han undrede sig over, hvor længe
siden det var, jeg havde været i avisen.
Det mindede mig om, at min kontakt til
vælgerne her i kredsen ikke sker gennem
landsdækkende medier. Jeg skal simpelt
hen være til stede, siger han – vel vidende
at det bliver hele hjørnestenen i næste
valgkamp.
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DEN RØDE TRÅD

VI ER VILDE MED

PARTIETS HISTORIE
Dan Jørgensen troede, han henvendte sig til en lille nørdet flok, da han inviterede til konference om Socialdemokratiets fortid. Han tog fejl – og ud over flere
konferencer er han nu aktuel med podcast og brevkasse om partiets historie.
AF DIANA EBBA Ø.B. PEDERSEN · FOTO: THOMAS SJØRUP

D

an Jørgensen sætter sig i sin mokkafarvede sofa. Det er hverken
en flyder eller en designersofa,
en skønhed eller en stressless. Alligevel
er Dan Jørgensen mere end almindeligt
glad for sit antikke møbel, som han har
stående på sit kontor på Christiansborg.

– Det er Nina Bangs gamle sofa, fortæller den tidligere fødevareminister og
refererer til verdens første kvindelige
minister, som fra 1924 til 1926 var undervisningsminister under Stauning.
– Men jeg kalder den faktisk Lenins
sofa. For tilbage i 1910 var Lenin på

besøg hos Nina Bang i forbindelse med
en international socialistisk konference i
København. Her satte han sig i sofaen ved
siden af Bangs syvårige datter, forklarer
Dan Jørgensen og nævner, at datteren
efter sigende skulle være blevet en anelse
utryg af at sidde ved siden af Lenin, som

Når Dan Jørgensen
skal få en ny idé,
sætter han sig gerne
i Nina Bangs gamle
sofa. Den minder ham
om, hvilke kampe
socialdemokrater før
ham har ført.

JØRGENSENS
HISTORISKE
HJØRNE
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EN PODCAST OG EN BREVKASSE
Den store interesse for Nina Bangs sofa
og Staunings fattige opvækst betyder,
at Dan Jørgensen nu dykker endnu mere
ned i historien. Ud over to konferencer
er han i gang med flere projekter, som
skal følge op på den historiske iver, der er
blandt socialdemokrater. Dette forår har
han blandt andet lavet en podcast kaldet

Hvem var den første socialdemokratiske kulturminister? Og hvad er egentlig forklaringen på
fodnotepolitikken? Dyk ned i historien sammen med Dan Jørgensen, og bliv klogere på Socialdemokratiet og det samfund, vi lever i. Du stiller spørgsmålet – Dan Jørgensen finder svaret.
Send derfor dit spørgsmål ind til partihistorien@socialdemokratiet.dk, så får du (måske) et
svar i næste udgave af Socialdemokraten. Vi skal have dit spørgsmål senest 10. august.

A N K ER J Ø R G EN S EN

»Roser og Torne« sammen med historiker
og tidligere chefredaktør på Politiken Bo
Lidegaard.
Og har du et spørgsmål til en hændelse,
om en politiker eller bare gerne vil vide,
hvorfor en lov er blevet, som den er, så
kan du nu sende spørgsmål ind til vores
nye historiske brevkasse i Socialdemokraten.
– Disse initiativer er et forsøg på at
steppe op på det historiske. Der er jo en
kæmpe stolthed over det her parti, som
vi deler. At vi er verdens bedste land, skyldes i meget høj grad vores partis kampe.
Og det skal vi ikke lægge skjul på, siger
Dan Jørgensen – og varsler en ny historisk
konference i foråret 2019.

HISTORIEN
PÅ PODCAST
»Roser og Torne« er en
podcast om store socialdemokratiske personligheder fortalt af
Bo Lidegaard og Dan
Jørgensen. Over seks
afsnit dykker de ned i
historierne om nogle
af de største socialdemokratiske statsministre og tager os med
gennem historien – fra
Staunings kamp for et samlende folkeparti til Anker Jørgensens
overraskende indtræden i magtens
midte.
Podcasten kan findes på Facebook
under »Roser og Torne«, på Netavisen Pios hjemmeside www.piopio.dk
og i iTunes. Første afsnit blev sendt
8. maj.
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Foto: Ritzau

Den første blev holdt i foråret 2017 på
Arbejdermuseet i København, og Dan Jørgensen troede egentlig bare, at der ville
komme en lille flok historieinteresserede
nørder ligesom han selv.
– Vi måtte have 500 på venteliste, siger
Dan Jørgensen, der fik idéen til en historisk konference i forbindelse med forberedelserne til det nye principprogram.
– Med principprogrammet var jeg ude
at holde oplæg mange steder i landet.
Her begyndte jeg altid med at fortælle en
anekdote fra partiets historie. I starten
brugte jeg fem minutter på den historiske reference, men efterhånden endte
jeg med at bruge en halv time på det. Jeg
kunne virkelig mærke, at det fangede
folk, fortæller Dan Jørgensen, der sammen med en lille håndfuld medarbejdere
fra partikontoret og politikere gik i gang
med at arrangere »Den røde tråd«.
– Jeg har altid været klar over, at rigtig
mange socialdemokrater interesserer sig
for partiets historie. Men at interessen for
de historiske konferencer er så stor, det
overrasker mig meget positivt, pointerer
han.

J EN S O T TO K R AG

Foto: Ritzau

IKKE KUN EN FLOK NØRDER
Dan Jørgensen er ikke ene om at interessere sig for partiets historie og se værdien i
den. Faktisk har der vist sig at være så stor
en efterspørgsel efter viden om Staunings
barndom og Kampmanns virke, at partiet
for andet år i træk har holdt en historisk
konference kaldet »Den røde tråd«.

V I G G O K A M PM A N N

Foto: Ritzau

havde hovedet fyldt med både bylder og
bandager.
– Og så havde han det her kæmpe skæg
og talte et underligt sprog, som hun ikke
forstod, tilføjer en ihærdig Dan Jørgensen, der har valgt at indrette sit kontor
med møbler, bøger og billeder, som hele
tiden minder ham om Socialdemokratiets
historie.
– Jeg synes, det er sjovt at indrette mit
kontor med den slags. Jeg kan godt lide
at indlede et møde eller interview med
en anekdote eller en historisk reference.
Og så er det jo ekstra fedt, hvis man kan
fremvise et håndskrevet brev fra Krag –
eller en sofa, som Lenin har siddet i, siger
han og fortsætter:
– Men allervigtigst, så minder de ting
mig om, at vi skal huske vores rødder og
tænke på, hvilke kæmper vi står på skuldrene af, og som har banet vejen for det
samfund, vi har i dag. Forestil dig, at Nina
Bang i starten af 1900-tallet stod som ene
kvinde blandt mandlige politikere – og så
endda inden kvinderne overhovedet fik
stemmeret. Hvilke kampe har hun ikke
måttet tage? De historier og værdier skal
vi tage med os. De er vigtige.

H .C . H A N S EN

Foto: Ritzau

T H O R VA L D S TAU N I N G

Foto: Ritzau

Foto:
Foto: Ritzau
Ritzau

Foto: Elfeldt

NINA BANG

VIGGO

OG VINGESUSET
AF DIANA EBBA Ø.B. PEDERSEN · FOTO: CLAUS BONNERUP

Ved at kende fortiden forstår vi nutiden og kan forme
fremtiden. Det var budskabet på den historiske konference
»Den røde tråd« i Aarhus med blandt andre Nicolai Kampmann på scenen. Han berettede om sin berømte farfar.

–

J

eg tror ikke, at en politiker som Viggo
havde overlevet det medietryk, der er
i dag …
Ordene kommer fra Nicolai Kampmann,
som er chefredaktør på Ugebrevet A4 og
avisen.dk og denne dag står på scenen i
det historiske Turbinehallen i Aarhus.
Her er han inviteret til at holde oplæg på
konferencen »Den røde tråd« – den anden
i rækken af Socialdemokratiets historiske
konferencer, som skal inspirere og give
indblik i, hvad partiet udspringer af.
Og det er ikke hvem som helst, Nicolai
Kampmanns oplæg koncentrerer sig om.
Det er nemlig hans farfar, Viggo Kampmann, finansminister i hovedparten af
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1950’erne og statsminister fra 1960 til
1962, han fortæller om til en sal fuld af nysgerrige og videbegærlige socialdemokrater.
– Der er så megen opmærksomhed
omkring ens personlige og moralske
integritet som politiker i dag, at Viggo
ikke havde haft en chance. Viggo var
maniodepressiv, han havde seks børn fra
fire forskellige ægteskaber, lejlighedsvis
alkoholmisbrug og generelt et voldsomt
liv. Men det var ikke noget, man talte
om dengang. Heller ikke i medierne.
Der var en accept af, at så længe han
leverede som politiker og var et venligt
menneske, så var hans skyggesider ikke
så vigtige. De blev accepteret, forklarer

Nicolai Kampmann, der var syv år, da han
mistede sin farfar.
FÆLLESSTRÆK MED FORTIDEN
Dagens program er spækket med
oplægsholdere, der alle har noget på
hjerte – enten gennem deres virke som
historiker, forsker eller politiker eller som
efterkommer. Godt nok bliver der kigget
tilbage i historiebøgerne og fortalt anekdoter – lige fra Dan Jørgensens beretning
om Staunings trange opvækst i starten af
1900-tallet til Ritt Bjerregaards fortælling
om sig selv og sit oprør mod den gængse
politiker i 1970’erne. Men alt sammen
peger alligevel fremad.

DEN RØDE TRÅD

Ritt Bjerregaard
har foreløbig udgivet to bind af sine
erindringer. På konferencen i Aarhus
delte hun ud af både
anekdoter og autografer.

rence som denne være med til, fortæller
Nicolai Wammen.
– Der er mange fællestræk gennem
historien. Stauning kæmpede i 1930’erne
for at samle Danmark i en opløsningstid. En tid, som på nogle måder minder
om verdenssituationen i dag med Le
Pen, Trump og Brexit, understreger Dan
Jørgensen.

Nicolai Kampmann
var syv år, da hans
berømte farfar, Viggo, døde. I Aarhus
berettede barnebarnet om en af de helt
store personligheder i dansk politik.

– Kun ved at kende vores fortid forstår
vi vores nutid og har mulighed for at
påvirke vores fremtid, lyder det fra Nicolai
Wammen, der sammen med Dan Jørgensen står bag »Den røde tråd«, som efter
sidste års succes på Arbejdermuseet i København i år er blevet henlagt til Aarhus.
De mener begge, at et dyk ned i historien ikke bare giver inspiration, men også
er stærkt motiverende for både politikere
og almindelige medlemmer.
– Historien er ikke skabt tilfældigt eller
af sig selv, men af store skikkelser og folk
på arbejdspladserne, der kæmpede. Men
det har man nogle gange brug for at blive
mindet om, og det kan sådan en konfe-

VI VIL HAVE HJERTET MED
På scenen i den gamle turbinehal er Nicolai Kampmann ved at være færdig med
sit oplæg. Han er egentlig ikke overrasket
over, at folk gerne vil dykke ned i partiets
historie, for generelt ser han en higen
efter inspirerende politikere.
– Jeg kan godt forstå, at folk vil høre
om politikere med mere på hjerte end
et ja- eller nej-svar til en udlændingelov.
Der er gået for meget taktik i den, og
vi savner at møde mennesket. Viggo
var et vitalt og inspirerende menneske
med fejl og mangler. Men han havde et
hjerte for at ændre samfundet, og han
ville noget med politik, forklarer Nicolai
Kampmann om sin farfar, der betegnes
som en af velfærdsingeniørerne, der
kæmpede en vedholdende kamp for
kildeskat, SU og sikkerhedsnettet for de
svageste.
– I 2018 er der en forventning om, at
man ikke bare skal være en god politiker,
man skal også holde sig på dydens smalle
sti. Også selvom man leverer politiske resultater og kæmper en kamp for samfundet, understreger Nicolai Kampmann og
går ned fra scenen. Der bliver klappet, og
de mere end 300 socialdemokrater er klar
til næste historiske indslag på dagens
program. Her er ingen trætte ører.

DELTAGERNES DOM
Louise Lindskrog, Aarhus, 25 år:
– Det er vigtigt og spændende
at vide, hvad vi kommer af.
Og vigtigt at få fortalt,
hvilke dilemmaer vi har
stået i gennem historien. Det giver motivation
til at holde fast i nogle
ting og turde tro på vores
politik.
Louise Lindskrog læser statskundskab, sidder i byrådet i Aarhus
og har været medlem af S i otte år.
Mona Herskind, Herning, 68 år:
– Jeg får en rigtig god fornemmelse for, hvilke rødder
partiet har. Jeg har altid
haft lysten til at kæmpe
for de svage her i samfundet. At få noget baggrundshistorie bekræfter bare, at jeg er havnet
det rigtige sted.
Mona Herskind er pensioneret cand.scient.soc., er tidligere leder inden for handicapområdet i Herning og har været medlem af S i et år.
Finn Muus, Fredericia, 61 år:
– Det har været en meget spændende dag. Jeg føler, det er
med til at samle partiet.
Det er ikke noget, jeg har
tænkt på, at jeg savnede. Men nu, hvor jeg har
været til konferencen,
så bliver jeg faktisk klar
over, at det helt sikkert er
noget, jeg har manglet. Finn
Muus er direktør i Boligkontoret
Fredericia og har været medlem af S
i 32 år.
Sonja Marie Jensen, Nyborg, 23 år:
– Jeg synes, det er skønt at snakke
om, hvad vores parti kommer
fra. Det har jeg savnet meget. Vi snakker for lidt
om de store linjer og om
værdierne. Det er, som
om man bliver nødt til
at kigge tilbage for at
se fremad. Det hjælper
os videre. Sonja Marie
Jensen studerer kinesisk og
international business in Asia, er
byrådsmedlem og har været medlem
af S i syv år.
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NY DSULEDELSE

DSU
XXXXX

På kongressens sidste dag
blev Frederik Vad Nielsen
fra DSU Holbæk (billedet)
enstemmigt valgt som
forbundsformand for DSU.
Anna Rørstrøm fra DSU Aarhus blev valgt som næstformand, og Morgan Krüger fra
DSU Roskilde blev valgt som
forbundssekretær. DSU’s
nye forretningsudvalg består derudover af følgende
personer: Sofie Kümpel
(Slagelse), Laura Rosenvinge
(København Nord), Caroline Holdflod (Rudersdal),
Mathias Vinholt (København
City), Jacob Ruben Hansen
(Albertslund-Glostrup),
Lasse Haugaard (Odense),
Tobias Møller (Fredericia),
Alexander Küster (Aarhus),
Lars Møller (Holstebro/
Struer/Lemvig) og Julie
Juhler (Aarhus).

DSU står sammen – imod grådighed og for
et retfærdigt uddannelsessystem. Blandt
andet. Det viste kongressen i Vejen.

FINANSBOSSERNE
SKAL BIDRAGE
Ti år efter finanskrisen er kampen mod grådighed stadig vigtig.
AF FREDERIK VAD NIELSEN, FORBUNDSFORMAND, DSU

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

I

weekenden 27.-29. april holdt
Danmarks Socialdemokratiske
Ungdom sin 42. kongres i Vejen
Idrætscenter. Det var en weekend
fyldt med politiske og organisatoriske diskussioner, ledelsesvalg og
hilsener fra nationale og internationale venner.
På DSU’s kongres fastlægges
de politiske og organisatoriske
rammer for organisationens
arbejde i den kommende toårige
kongresperiode. De 235 delegerede besluttede, at DSU skal
arbejde benhårdt for at sikre en
integrationspolitik baseret på ret
og pligt, en arbejdsmarkedspolitik,
der i langt højere grad bekæmper
usikre ansættelser, og en uddannelsespolitik, der sikrer, at vores
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uddannelsessystem leverer reelle
sociale fremskridt for mennesker.
Undervejs blev kongressen
krydret med hilsener fra samarbejdspartnere og kampfæller
i arbejderbevægelsen – både i
Danmark og internationalt.
Den nyvalgte formand for lønmodtagernes store nye hovedorganisation, Lizette Risgaard, bad
DSU’erne om at kæmpe endnu
hårdere for, at vi tager hånd om
de 70.000 unge uden uddannelse.
Socialdemokratiets partiformand,
Mette Frederiksen, roste DSU for
kampen for psykisk sårbare, mod
præstationspres og mod det historisk skæve uddannelsessystem. Og
derudover slog hun fast, at DSU og
Socialdemokratiet står sammen

om at kæmpe for, at Danmark igen
melder sig ind i klimakampen, og
at den vulgære kapitalisme skal
holdes i stramme tøjler.
Inden DSU’erne forlod Vejen
Idrætscenter, blev der vedtaget en
kongresresolution, der slog fast,
at DSU igen melder sig ind i kampen mod grådighed. På trods af
at det er ti år siden, finanskrisen
ramte os, har vi stadig ikke fået
hånd i hanke med finansbosserne
og bankernes uansvarlighed. Nu
skal vi tøjle finanssektoren og
bede den betale lidt tilbage til
det fællesskab, der har reddet
den med skattekroner. Med det
stærke signal er DSU klar til kamp
for frihed og fællesskab i en ny
kongresperiode.

NYT FRA EU

S&D

Gruppen for Det Progressive Forbund af

Socialdemokrater
i Europa-Parlamentet

GRØN POLITIK REDDER
MENNESKELIV
AF CHRISTEL SCHALDEMOSE,
MEDLEM AF EUROPAPARLAMENTET (S)

Flere hundrede tusinde EU-borgere dør
hvert år for tidligt på grund af luftforurening. Og luftens kvaliteter er også
et problem i Danmark. Det koster liv og
livskvalitet – og det koster dyrt på vores
sundhedsbudgetter. Vi skal simpelthen
gøre mere for at nedsætte luftforureningen.
Socialdemokratiet har fremlagt et
fremragende forslag til at gøre Danmark
mere grønt. Her lægges blandt andet
op til, at vi skal have flere elbiler. Det er
nødvendigt, og det skal gå hurtigt.
Men indsatsen skal ikke kun ydes i
Danmark.
SNYD STRAFFES MED BØDER
I Europa-Parlamentet vedtog vi i april
ny lovgivning, der sikrer, at de biler, der
kører på de europæiske veje, overholder
de fastsatte grænseværdier for udledning
af CO2 og NOx. En lovgivning, jeg har
arbejdet med i to år.
De nye regler skal forhindre en ny
skandale som den, vi så med dieselgate.
Overvågningen af nye biler bliver langt
bedre, og det bliver meget svært at snyde
for bilfabrikanterne. Snyder nogen alligevel, så koster det bøder på op til 225.000
kroner pr. bil.
Det betyder, at vi kan kontrollere mere
og bedre – med andre ord redder vi liv

og forbedrer luftkvaliteten. Men vi er bestemt ikke i mål. Skibsfart og lastbiltrafik
skal også bidrage til mindre luftforurening. Nogle regler er vedtaget, andre bør
vedtages.
For eksempel er det ret nemt at efter-

De nye regler
skal forhindre en
ny skandale som den,
vi så med dieselgate
montere udstyr, der stort set kan stoppe
de farlige NOx-gasser fra lastbiler og andre tunge køretøjer. Det skal vi sikre, og
allerhelst på EU-plan, så det giver renere
luft overalt.
Luftforurening stopper ikke ved landegrænser. Derfor giver det så god mening,
at vi på EU-plan styrker og fremskynder
den grønne omstilling også i transportsektoren. Både i forhold til personbiler,
godstransport, skibsfart og luftfart. Og vi
socialdemokrater stiller os i spidsen for
den omstilling.
I EU har vi haft et kolossalt fokus på
CO2-udslippet. Det er vigtigt, for det
bidrager negativt til den globale opvarmning, hvis ikke vi får reduceret CO2-udledningerne. Kloden sveder. Men en sideeffekt har været, at biler med dieseldrevne
motorer har fået stor udbredelse. De

kører ofte lidt længere på literen end en
benzinbil, og når CO2-aftrykket vurderes,
har dieselbilen således været bedre end
benzin. Det har øget dieselbilens udbredelse, men også betydet, at flere borgere
fik lungelidelser og andre sygdomme.
UD MED DIESEL
Luftforurening skulle have været taget
mere seriøst for længere tid siden. Vi har
kunnet se problemerne komme, alligevel
er vi kommet dertil, hvor luftforurening
dræber tusindvis af mennesker. Når vi
agerer til fordel for klimaet, skal vi blive
bedre til at sikre, at de indgreb, vi foretager, ikke har en for stor pris at betale et
andet sted.
Jeg håber, vi har lært lektien af dieselgate. Dieselteknologien bør udfases
hurtigst muligt. Den dræber. Mere kontrol
med, at vores regler overholdes, er nødvendigt. Det er læren. Læg hertil, at klimaløsninger skal være ægte grønne. Altså
også miljø- og sundhedsvenlige. Ellers er
det bare nogle andre, der betaler prisen.
Jeg synes, at vores nye, grønne udspil
viser den helt rigtige vej. Her går miljø-,
natur- og klimatiltag hånd i hånd. Det
bør de også gøre på EU-niveau. Det vil jeg
fortsat kæmpe for, at de gør.
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EUROPA

TRUMP OG
TOMRUMMET
Anført af USA’s præsident
har kampen mod klimaforandringer taget et syvmileskridt i den forkerte
retning. Derfor er der
brug for en europæisk
klimalov.

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

Det var en stor dag, da 196 lande i 2015
skrev under på Paris-aftalen og et mål om
at holde den globale temperaturstigning
»godt under« to grader i 2100. Som blok har
vi i europæisk fællesskab forpligtet os til at
reducere vores udledning af drivhusgasser
med 40 procent i 2030 i forhold til 1990-niveauet.
Men så skete der noget. Sidste år trak
Trump USA ud af klimaaftalen, umiddelbart
efter at han havde taget plads i Det Hvide
Hus. Det siger sig selv, at det efterlader et
tomrum i klimakampen, når verdens største
økonomi – og den næststørste udleder af
drivhusgasser – trækker sig.
I en tid, hvor klimaforandringer kun tager
til, var Trumps beslutning et syvmileskridt i
den forkerte retning. I Europa-Parlamentet
har vi valgt en anden vej – ansvarlighedens
vej. I starten af året vedtog vi, at vi vil forhøje
EU’s målsætninger for vedvarende energi, så
35 procent af unionens energiforbrug skal
dækkes af grønne kilder i 2030.
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Det skulle man ikke tro var kontroversielt. I den bedste af alle verdener forstod
regeringerne i alle medlemslande instinktivt
klimakrisens alvor. Men den verden lever vi
desværre ikke i – ikke engang herhjemme.
I hvert fald ikke så længe vi har en borgerlig
regering.
I Ministerrådet kæmper energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og resten af VLAK nemlig imod de højere
klimamål. De går ind for et mere »realistisk«
mål, siger de, helt på bølgelængde med nogle
af Europas mest kulglade nationer.
For mig kom det som en overraskelse.
Har verden virkelig råd til mere fodslæben?
Og har Danmark ikke – som en af verdens
førende grønne nationer – et særligt ansvar
for at gå forrest i EU? Åbenbart ikke ifølge de
borgerlige.
DYR BLÅ VENTESTRATEGI
Uheldigvis skal vi finde os i sort politik fra
de blå lidt endnu. Men det betyder bestemt
ikke, at vi socialdemokrater bare skal læne
os tilbage med armene over kors. Socialdemokratiet har en lang og stolt grøn tradition.
Den skal vi videreføre – og det gør vi.
Det var vi danske socialdemokrater, der

Trump har kaldt
klimaforandringer for »et
fupnummer«, og
en af hans første handlinger
som præsident
var at fjerne alle
spor af begrebet
fra sin officielle
hjemmeside.
Sammen med
andre blå mænd
er han hovedfjenden i klimakampen.

udnævnte verdens første miljøminister, da
Jens Kampmann tiltrådte i 1971. Senere
satte Svend Auken for alvor vindenergien
på den danske og europæiske dagsorden i
1990’erne.
Den tradition kæmper jeg og resten af
den socialdemokratiske gruppe hver dag for
at fortsætte i Europa-Parlamentet. Selvom
vi som nævnt allerede har vedtaget nye og
ambitiøse klimamål, skal der mere til, hvis
Paris-aftalen skal honoreres og sort politik
bekæmpes.
Og det skal vi gøre så snart som muligt,
for det er bevist igen og igen, at prisen for
at vente – for at sidde på vores hænder i
klimaspørgsmålet – bliver højere for hver
dag, der går. Hvis vi venter med at reagere
på klimaforandringerne et årti, vil prisen for
at opnå de samme resultater stige med 40
procent. Og ud over at de borgerliges ventestrategi bliver dyr for os, ved vi fra forskningen, at mange af de negative konsekvenser
umuligt kan udbedres igen. Det er altså nu,
vi skal handle.
EU SKAL GÅ FORREST
Jeg mener, Europa har brug for en fælleseuropæisk klimalov, der tager klimakrisen

alvorligt. Vi skal have bindende nationale mål
for den grønne omstilling overalt i EU, så vi kan
sikre, at alle medlemslande er med på vognen,
og at ingen snyder på vægten.
Loven skal garantere, at vi tænker klimaet
ind i alle EU-beslutninger – fra landbrugs- til
transportområdet – akkurat som med økonomiske hensyn. Det skal ske ved, at medlemslandene i fællesskab vedtager et CO2-budget,
så det bliver tydeligt for enhver, hvad klimaaftrykket er ved en given politik. Tiden, hvor vi
havde råd til røde tal på den grønne bundlinje,
er ganske enkelt forbi.
Men ikke nok med det. EU skal også investere mere målrettet i grøn teknologi. Konkret
skal det ske gennem EU’s største forsknings-

Tiden, hvor vi havde
råd til røde tal på
den grønne bundlinje, er
ganske enkelt forbi
og innovationsfond, som i dag går under navnet »Horizon 2020«. Den skal vi genforhandle
inden for det næste års tid.
Her vil jeg kæmpe for, at nogle af de mindst
80 milliarder euro, som vi bruger på forskning,
bliver øremærket til forskning i eksempelvis nye negative udledningsteknologier, der
fjerner CO2 fra atmosfæren igen, og andre
teknologier, der i fremtiden kan hjælpe os med
at holde den globale opvarmning så minimal
som muligt.
Lige nu er vores største udfordring at nedbringe udledningen af drivhusgasserne for at
sikre, at temperaturstigningerne holdes under
to grader. Men allerede inden vi har nået det
mål, er det tid til at tænke på det næste skridt.
Og her handler det om at finde ud af, hvordan
vi kan fjerne nogle drivhusgasser fra atmosfæren igen.
En europæisk klimalov skal vise sort på
hvidt, at EU vil gøre alt, hvad der står i unionens magt, for at bekæmpe klimaforandringerne. Den skal være et skridt på vejen mod en
CO2-neutral union i 2050. Og den skal vise, at
Europa tager ansvar, hvor Trump og de andre
blå mænd kaster det fra sig.

CHRISTEL OG JEPPE
PÅ HJEMMEBANE
Normalt boltrer de sig i Bruxelles. Men
både Jeppe Kofod og Christel Schaldemose kender deres rødder og optræder
meget gerne på hjemmebane – som
det eksempelvis var tilfældet 1. maj.
Her turnerede Christel Schaldemose
i det sydjyske og fynske, mens Jeppe Kofod åbnede dagen i Sjællandsgades Bad
på Nørrebro, hvor partifællerne sørgede
for morgenmad og morgensang.
– Vi har brug for mere rød politik. Ikke
bare i Danmark, men i verden. Uligheden er desværre voksende. Syv ud af ti
mennesker i verden bor i dag i et land,
hvor uligheden er steget de seneste 30
år. Der er i den grad noget at kæmpe
for, sagde Christel Schaldemose, da hun
blandt andet besøgte Faaborg-Midtfyn.
I København koncentrerede Jeppe
Kofod sig om de internationale skattesvindlere, som han bruger de fleste
vågne timer på at bekæmpe:

– Vores velfærdssamfund bygger på,
at vi betaler vores skat og har tillid til, at
naboen gør det samme. Men skattefuskere i skattely er med til at ødelægge
den tillid. Alene deres affærer betyder,
at vi herhjemme går glip af tre-fem milliarder kroner hvert år. Det svarer til et
supersygehus, sagde Jeppe Kofod.
I løbet af april og maj blev der sat
navn på de socialdemokratiske kandidater til næste års valg til EuropaParlamentet. Rækkefølgen afgøres på
kongressen, men hovedbestyrelsen har
indstillet, at Jeppe Kofod bliver spidskandidat. Og nummer to bliver med al
sandsynlighed Christel Schaldemose. I
næste nummer af Socialdemokraten,
der udkommer umiddelbart før kongressen, præsenterer vi de to frontfigurer og resten af kandidatfeltet.

Christel Schaldemose talte
blandt andet i Faaborg 1. maj

… mens Jeppe Kofod åbnede
kampdagen på Nørrebro.

Jeppe Kofod er også vicepræsident for parlamentets socialdemokratiske gruppe, S&D.
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FRIRUMMET

Dårligdomme forsvinder i en times tid, når psykisk sårbare
får pulsen op i idrætsforeningen IF Limone.
AF NIELS NØRGAARD · FOTO: THOMAS SJØRUP

D

et er kun fem år siden, Hilmer
Kampsø-Jensen første gang mødte
op i idrætsforeningen IF Limone.
Han var netop udskrevet efter indlæggelse nummer 14 på en psykiatrisk afdeling.
Muligheden for at få rørt kroppen og få
pulsen op manglede han. Den kunne han
få her i idrætsforeningen, som er en del af
Dansk Arbejder Idrætsforbund.
– Limone er et frirum. Vi kræver ikke
noget af vores medlemmer, men her
kan alle dine dårligdomme forsvinde i
en times tid eller to, når du bruger al din
koncentration på at ramme bolden, siger
Hilmer Kampsø-Jensen.
I dag er Hilmer Kampsø-Jensen ikke

kun bruger, men også formand i den lille,
men støt voksende idrætsforening, som
holder til i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Medlemstallet er tredoblet. I dag er der
over 110 brugere. Mange kommer næsten
dagligt for at spille badminton, bordtennis,
løbe, svømme, dyrke styrketræning eller
spiller krolf – en blanding af golf og kroket.
– Nogle har måske været gennem en
kræftoperation. Andre har fået skavanker
gennem hele livet og føler ikke ligefrem,
at de skal ind i en almindelig idrætsforening – et sted, hvor konkurrencen og det
at vinde er det vigtigste.
– Hvis du kommer i en almindelig
idrætsforening, tror jeg næppe, at du har

Hilmer Kampsø-Jensen
i den gule trøje nyder at
være med i IF Limone.
– Det er et frirum, siger
formanden.
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lyst til at snakke om din sårbarhed. Men
folk, der har haft en psykisk sygdom som
jeg selv, kan komme og snakke helt åbent
om, hvilken medicin de får, fortæller
formanden.
Foreningen har kun en ansat medarbejder, som får løn og holder sammen
på alle trådene. Derudover er frivillige
brugere uddannet til at være instruktører
i de enkelte aktiviteter.
– Alle bliver løftet lidt, når de får et
ansvar og giver deres erfaringer videre.
Derfor at vi sindssygt stolte af, at det er
vores brugere, som også er foreningens
instruktører, siger Hilmer Kampsø-Jensen.

KOM OG
VÆR MED

JEG HAR FÅET ANSVAR

NATACHA UHRE på 46 år er uddannet social- og sundhedshjælper, men rygproblemer og slidgigt har sendt hende uden for
arbejdsmarkedet.
– Limone betyder alt for mig. Her føler man sig værdsat. Jeg
kommer fem dage om ugen. Her har jeg fået venner og netværk.
Efter at jeg er blevet instruktør i krolf, har jeg også fået ansvar.
Det er dejligt at kunne give noget tilbage til de mennesker, der
går herude ligesom jeg.
– I Limone er mange i samme båd. Der er altid nogen at snakke
med – som forstår en. På grund af de udfordringer, jeg har med
angst og depression, kan jeg lige nu kun overskue at komme her.
– Jeg startede med at gå til fitness. Nu deltager jeg i næsten
alle aktiviteter: svømning, fitness, krolf osv. Jeg får rigtig meget
ud af at røre mig. Og så er det dejligt, at vi også kommer ud og
deltager i turneringer med andre klubber rundtom i landet.

HEIDI FLORIN er 43 år og har netop fået praktikplads i en børnehave.
– Limone fik mig ud af lejligheden. Da jeg
flyttede til Lyngby, manglede jeg et netværk.
Jeg var psykisk sårbar, for jeg havde ikke netværk eller familie her. Og jeg var arbejdsløs.
– I starten kom jeg næsten hver dag, men
nu skal jeg ud og beskæftige mig med noget
andet. Jeg har fået en praktikplads i et børnehavekøkken, hvor jeg skal være fire timer om
dagen.
– Jeg kan godt lide at spille bordtennis og
er også blevet instruktør for bordtennisholdet
– og jeg sidder også i bestyrelsen i IF Limone.
Det betyder meget, at jeg nu er en af de
ansvarlige.
– Jeg kan godt lide at komme ud og snakke
og møde andre. Nogle gange kan man se, at
de har brug for et eller andet i deres liv. Så
smiler jeg og siger: »Kom nu og vær med i
Limone«.

IDRÆT FOR
»DE ANDRE«

LIV(ET) I
BEVÆGELSEN
Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) er bare en af
de mange aktiviteter, der
knytter sig til Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen – i lighed med eksempelvis AOF, Arbejdermuseet
og DUI, som er nogle af de
øvrige aktiviteter, hvor Socialdemokraten for tiden
banker på for at høre, hvordan det står til.

MED 700 FORENINGER og
næsten 120.000 medlemmer er
Dansk Arbejder Idrætsforbund
(DAI) et af de ti største forbund
i den store paraplyorganisation
Danmarks Idrætsforbund. Da DAI
for næsten 90 år siden blev dannet, skulle det være en modvægt
til de eksisterende idrætsforeninger, der af arbejderbevægelsen
blev betragtet som lidt for militante og elitære.
I dag er DAI mest kendt for at
organisere hundredvis af små
foreninger – især fodboldklubber – som studerende og andre
har dannet for at kunne spille
7-mandsfodbold på hyggeplan.
Men DAI er også kendt for tilbud
til psykisk sårbare. De kan være
med i Idræt For Sindet. I dag er
der Idræt For Sindet-afdelinger
i 35 kommuner. En af dem er IF
Limone i Lyngby.
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NAVNE & NOTER

FARVEL TIL EN
LEGENDE
Efter 43 år i partiets tjeneste
siger Lissa Galle farvel, når
hun 30. juni har sidste
fysiske arbejdsdag på
partikontoret. Lissa Galle,
der blandt meget, meget
andet var sekretær for
Anker Jørgensen, stopper,
i forbindelse med at hun
fylder 75 år 7. juni. Men
selv om hun ikke længere
vil tilbringe et par dage
hver uge på kontoret, vil
hun stadig stå til rådighed
og deltage i forskellige aktiviteter
som kongresser, kulturnat og
planlægning af medlemsbladet.

1. MAJPLAKAT
I RETROSTIL
Inden Arbejdernes Internationale
Kampdag d. 1. maj producerede
partikontoret traditionen tro en 1.
maj-plakat, som blev afsløret i blandt
andet Facebookgruppen »Socialdemokratiets Partiorganisation«. Plakaten
er designet af bureauet Fingerspitz,
som også udførte grafisk arbejde for

Peter Rahbæk Juel til kommunalvalget. Her opnåede han et imponerende
resultat i Odense, og mon ikke årets
1. maj-plakat også kan være med til
at trække stemmer i hele landet? Der
blev i hvert fald bestilt over 1.000 styk
inden 1. maj.

NYE SANGE
I PARTIETS
SANGHÆFTE
I seneste nummer kunne du
læse, at der var mulighed for
at byde ind med ideer til vores
nye sanghæfte, og det benyttede mange sig heldigvis af.
Senere blev der foretaget en
afstemning blandt de tillidsvalgte, og her var blandt andet
partiets nye principprogramsang, »Fælles om Danmark«,
en af de nye sange, som blev
tilføjet sanghæftet.

SOCIALDEMOKRATIET
PÅ FOLKEMØDET
Igen i år er partiet massivt repræsenteret på Folkemødet på Bornholm. Og denne
gang bliver det muligt at følge med hjemmefra, når Mette Frederiksen holder sin
partiledertale fredag d. 15. juni kl. 13.00. Talen bliver nemlig sendt live på TV 2
News. Ud over talen byder partiet på mange spændende arrangementer lige fra
høvdingebold til paneldebatter. Følg med på Facebook, eller kig forbi brandstationen, hvis du er på Bornholm.
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FRIT FORUM
FYLDER 75
Denne sommer fylder Frit Forum
75 år – og Europas ældste socialdemokratiske studenterorganisation fejrer jubilæet med en
reception i Arbejdermuseet 24.
august kl. 16-21. Gennem årene
har en række senere fremtrædende socialdemokrater stået i
spidsen for Frit Forum. Vi nævner
i flæng Svend Auken, Mogens Lyk-

ketoft og Poul Nyrup Rasmussen.
I dag hedder formanden Mathias
Würtzenfeld, og han glæder sig
sammen med resten af organisationen til en fest med taler – af
blandt andre Mogens Lykketoft og
Mette Frederiksen – underholdning, kolde forfriskninger og en
rullende pølsevogn.

RUNDE FØDSELSDAGE
15. juni:
Tidl. statsminister Poul Nyrup
Rasmussen fylder 75 år
15. juni:
HB-medlem Jan Ankler
fylder 70 år
4. august:
HB-medlem Hans Brønfeld
fylder 70 år

FLERE AKTIVE
KVINDER
Metalskolen Jørlunde dannede rammen, da Socialdemokratiets Udvalg for Køn og Ligestilling holdt ligestillingskonference for cirka 60 deltagere. Formålet var at
debattere, hvordan vi får flere aktive kvinder i partiorganisationen og i politik. Deltagerne på konferencen
blev beriget med spændende oplæg om ligestilling
i virksomheder, i kommunen, i DSU, om sexisme og
om, hvad vi kan lære af de svenske S-kvinnor.

KIRKENETVÆRKET
I NYBORG
Traditionen tro holder Socialdemokraternes Kirkenetværk møde på Nyborg Strand
i forbindelse med årsmødet i Landsforeningen af Menighedsråd. Denne gang
med oplæg af formanden for Folketingets
Kirkeudvalg, Karen J. Klint. Mange af netværkets medlemmer sidder også i menighedsrådet, og derfor afvikles netværkets
møde fredag d. 8. juni i forbindelse med
menighedsrådenes årsmøde.

BESØG
BRUXELLES,
BRUGGE OG
BERLIN

Socialdemokratiet i Region
Midtjylland har taget initiativ
til to studierejser til Belgien
og Tyskland. 22.-26. september går turen til Bruxelles –
blandt andet med besøg hos
Jeppe Kofod i Europa-Parlamentet og udflugt til Brugge. Og 1.-4. december
er målet Berlin og et møde med blandt andre tyske socialdemokrater.
Transporten foregår i luksusbusser med opsamling i flere midt-, øst- og
sydjyske byer. Deltagere fra Fyn og Sjælland står på i Fredericia.

Yderligere information om program og priser fås ved henvendelse til Knud
Egon Poulsen på tlf. 20 22 68 25 eller kep@def.dk.
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V E L KO M M E N T I L

LISSY
DOKTOR

LISSY
DOKTO
R
Medle
msnum
mer
24477
7

BJERRINGBRO

Lissy Doktor er gift med en organiseret
socialdemokrat. Hun har altid stemt
på Socialdemokratiet, men hun har
aldrig selv været medlem af Socialdemokratiet. Ikke før nu. Og det træk kan
man sådan set godt takke Lars Løkke
Rasmussen for.
– Jeg bryder mig ikke om regeringens
evige snak om skattelettelser og synes,
at vi i høj grad har brug for en ny statsminister. Og for at vise modvægten til
den blå regering tænkte jeg, at det var på
tide at blive medlem i stedet for bare at
lurepasse, siger Lissy Doktor.
Den 56-årige sygeplejerske har stort
set altid arbejdet med børn og har også
været aktiv i det faglige arbejde – indtil

hun for tre år siden forulykkede på sin
cykel og efter et kompliceret forløb måtte
opgive at vende tilbage til sin gamle stilling. Til gengæld er hun netop startet i et
fleksjob på et ældrecenter i Viborg.
Undervejs i hele dette forløb oplevede
hun, at det ikke er let at være langtidssyg – og hun blev i særdeleshed ked af
den retorik, som VLAK-regeringen bruger
over for udsatte borgere.
– Mine værdier bygger på begreber
som ordentlighed, rettigheder og pligter.
Men jeg oplever, at vores regering møder
de folk, der står uden for arbejdsmarkedet, med mistænkeliggørelse i stedet for
tillid. Det bryder jeg mig ikke om, siger
Lissy Doktor.

Hun meldte sig ind i Socialdemokratiet i begyndelsen af marts, men ideen
begyndte for alvor at tage form under
efterårets valgkamp. Her deltog hun i
lokale vælgermøder sammen med sin
mand, og det var – som Lissy Doktor formulerer det – »rart at møde politikerne«.
– Jeg fik sat ansigt på dem. Jeg oplevede, at politik betyder noget for dem,
at de havde konkrete ideer, og at de
er mennesker ligesom alle andre. Det
betød, at jeg stemte personligt, og det
plejer jeg normalt ikke at gøre, siger
Lissy Doktor.

FØLG OS PÅ:

@Spolitik

Facebook.com/socialdemokratiet
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