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LEDER

KÆRE
SOCIALDEMOKRATER
AF METTE FREDERIKSEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET

Året går på hæld. Corona har fyldt meget i 2020. Hvis ikke det meste. Jeg ved
godt, at mange er ved at være ”coronatrætte”. Men som regering er det fortsat
vores vigtigste opgave at bringe Danmark sikkert gennem pandemien.
Restriktionerne. Befolkningens indsats – vores adfærd er helt afgørende. Og
den massive indsats med test, opsporing og isolation. Så vi får brudt smittekæderne. Det er fortsat helt afgørende for at undgå, at smitten spreder sig.
Så vi undgår et voldsomt pres på vores sundhedsvæsen. Og så vi bringer
dansk økonomi bedst muligt gennem krisen. Det er nemlig afgørende for vores
økonomi, at vi har styr på epidemien.
Det sammenhold, som var så stærkt i foråret. Det skal også bringe os igennem vinteren.
På trods af corona har vi alligevel nået rigtig meget af det, vi satte os for. Det
gælder selvfølgelig den nye ret til tidlig pension. Til folk som Arne, der har slidt
mange år på arbejdsmarkedet.
Da vi for snart to år siden præsenterede vores forslag første gang, stod
politikere og meningsdannere i kø for at fortælle, at det slet ikke kunne lade sig
gøre. At der slet ikke var brug for ordningen.
Men vi holdt fast. Vi sagde det – og vi gjorde det. Og dermed viste vi, at politik
betyder noget.
En ny ret til tidlig tilbagetrækning er en landvinding i dansk politik. Vi udbygger den danske velfærd. Sådan som vi sagde før folketingsvalget. Reformer
behøver ikke længere at betyde nedskæringer for almindelige danskere. Det er
jeg utrolig stolt over.
Jeg vil samtidig gerne sige en stor tak til de mange af jer, som har været med til
at kæmpe for den nye rettighed. Som har taget diskussionen ved kantinebordet
eller på Facebook. Ført kampagner. Det viser, at vi som parti kan gøre en forskel.
Situationen med corona kommer også til at præge 2021. Men der skal også
ske meget andet. Det gælder klimaet, hvor vi skal fortsætte arbejdet hen imod
vores ambitiøse mål om en reduktion på 70 procent i 2030. I det nye år skal vi
blandt andet indgå en ny aftale om landbruget. Og det gælder velfærden, hvor vi
igen vil levere på løftet om, at pengene skal følge med, når vi bliver flere ældre.
I 2021 skal vi også til kommunal- og regionsrådsvalg. I øjeblikket er I mange
steder i gang med at udarbejde valggrundlag og kandidatlister. Når jeg lytter til
borgmestre og gruppeformænd rundtom i landet, så er mange af emnerne jo
de samme som dem, der fylder her på Christiansborg. Velfærd. Sundhed. Klima.
Kampen for et mere retfærdigt Danmark kæmpes både på Christiansborg, i
regionsrådene og i kommunerne. Jeg håber meget, at vi til næste år får mulighed for sammen at gå på gaden og møde danskerne op til kommunalvalget.

En ny ret til tidlig
tilbagetrækning
er en landvinding i dansk
politik. Vi udbygger den
danske velfærd.

Rigtig glædelig jul og godt nytår.

Mette Frederiksen
Formand for Socialdemokratiet
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Social- og indenrigsminister Astrid Krag griber nu ind over for ejere
af sociale botilbud og opholdssteder for børn og unge, der udbetaler store overskud som profit til sig selv. Hun vil i stedet sikre, at pengene bliver hos de udsatte.
– Det gør mig både vred, forarget og ked af det, når de mest udsatte børn og
unge bruges som sociale hæveautomater. Velfærdskroner betalt til botilbud
og opholdssteder for børn og unge og mennesker med svære handicap, som
ikke bruges på de sårbare børn og voksne – det duer bare ikke! lyder det fra
Astrid Krag.
Derfor foreslår regeringen, at opholdssteder og botilbud skal oprettes og
drives som selvejende institutioner, sådan som det også kendes fra friskolerne.

Foto: Jonas Fedder Witt

SLUT MED PROFIT PÅ
UDSATTE BØRN OG UNGE

Foto: Pernille Skipper

HJÆLPEPAKKER
FORLÆNGES
Coronaepidemien blussede i løbet
af efteråret op igen. Derfor måtte
regeringen indføre en række restriktioner, hvoraf mange er blevet forlænget året ud. Regeringen har også
sat ind med hjælp og fået udvidet
og forlænget flere af de hjælpepakker, som holder hånden under især
de brancher, der bliver ramt direkte
eller indirekte af restriktionerne.
– Med den nye aftale øger vi
trygheden ved at forlænge nuværende ordninger, samtidig med at
vi hjælper alle de virksomheder,
som rammes af nye restriktioner.
Når messecenteret og den lokale
cateringvirksomhed eller lyd- og
lystekniker mister sin indtjening
på grund af corona, så skal
vi stå klar med hjælp,
siger erhvervsminister
Simon Kollerup.
Ud over hjælpen til
erhvervslivet er der
også hjælp til kultur-,
idræts- og foreningslivet. Også trafikselskaberne har fået yderligere
økonomisk støtte, så den kollektive
transport undgår nedskæringer på
grund af coronanedlukningen.
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VIGTIG AFTALE: NY RET TIL
TIDLIG TILBAGETRÆKNING
Der var stor glæde, da regeringen i
midten af oktober kunne præsentere
aftalen om en ny ret til tidlig pension.
Aftalen betyder, at har man som
61-årig været 42, 43 eller 44 år på
arbejdsmarkedet, skal man kunne
trække sig tilbage henholdsvis 1, 2
eller 3 år før folkepensionsalderen.
– Socialdemokratiet gik til valg på
at indføre en ret til tidlig pension,
så flere får mulighed for at trække
sig tilbage på en ordentlig og værdig
måde. Med aftalen gennemfører vi
det. Stor tak til DF, SF og Enhedslisten
for at bakke op. Vi er også blevet hjulpet godt på vej af en massiv opbakning fra en lang række organisationer
og enkeltpersoner – også fra nogle,
som ikke selv er i målgruppen. Det
vidner om, at der er en dyb solidaritet
hos danskerne, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.
Med i opgørelsen tæller også
dagpenge, sygedagpenge, deltids-

arbejde, barselsorlov og obligatoriske praktikperioder. Otte ud af ti
af dem, der får den nye rettighed,
er ufaglærte eller faglærte. Samtidig styrkes også den eksisterende
seniorpensionsordning. Aftalen
finansieres blandt andet gennem et
nyt samfundsbidrag fra den finansielle sektor.
– Aftalen er fair og retfærdigt
finansieret. Den finansielle sektor
skal f.eks. bidrage mere til fællesskabet. De seneste år har sektoren
haft milliardstore overskud. Et ekstra
samfundsbidrag er derfor helt på sin
plads, så de, der har slidt og slæbt
i et langt arbejdsliv, nu får ret til en
værdig tilbagetrækning, lød det fra
skatteminister Morten Bødskov.
Efter at aftalen kom i hus ud på
de små timer, kunne beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og
skatteminister Morten Bødskov nyde
en velfortjent fyraftensøl.

NY AFTALE HJÆLPER
ORDBLINDE BØRN,
UNGE OG VOKSNE

Foto: Mikkel Fauerby

Uge 40 var ordblindeuge, og det markerede et flertal i Folketinget ved at afsætte 30 millioner kroner til at hjælpe
ordblinde og personer med læse- og
skrivevanskeligheder. Pengene skal
fordeles på ni initiativer inden for en
række overordnede mål. Blandt andet
skal der udvikles et nyt opsporingsredskab til folkeskolens 2. klasse, og
der oprettes et nationalt forum for
læsevejledere og ordblindelærere.
– Vi ved, at ordblindhed ikke behøver at være en bremseklods for at
komme godt igennem skole og uddannelse – både fagligt og socialt – men
det kræver, at børn, unge og voksne
får den undervisning og støtte, de
har brug for. Det skal den her aftale
være med til at sikre, fortæller børneog undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theil.

FINANSMINISTER VARSLER
NY ØKONOMISK KURS
Finansminister Nicolai Wammen har varslet en ny kurs i den økonomiske politik. Reformer skal ikke længere være ensbetydende med
lavere ydelser og nedsættelse af skatten for de velstillede. I stedet skal
omdrejningspunktet være uddannelse og opkvalificering, så flere kan få
fodfæste på arbejdsmarkedet.
– Da jeg trådte til som finansminister, varslede jeg, at vi ville sætte en
ny reformkurs. En socialdemokratisk reformkurs, hvor vi styrker beskæftigelsen og vores økonomi, uden at vi øger utrygheden eller uligheden.
Det er det reformarbejde, vi nu sætter i gang. Vi kalder det 2.-generationsreformer for at markere, at det er noget andet end det, vi kender som
reformer i dag, fortæller han.
Nicolai Wammen har nedsat en kommission med professor Nina Smith
i spidsen, som skal komme med forslag til nye reformer og regne på
beskæftigelseseffekterne af de forskellige tiltag. Han har også bedt de økonomiske vismænd om at foretage et eftersyn af de regneprincipper, som
Finansministeriet bruger til at regne på effekterne af nye politiske forslag.

SEX KRÆVER SAMTYKKE

Foto: Lis Krener

parter samtykker
til sex, så er det
voldtægt. Vi skal
have ændret samfundets forståelse
af, hvad voldtægt er,
og en ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse er en
milepæl i den indsats, siger Nick
Hækkerup.
Den nye bestemmelse skal også
bidrage til at skabe en generel
holdningsændring i samfundet
med øget respekt for andre menneskers grænser og retten til at
bestemme over egen krop.

Foto: Steen Brogaard

Justitsminister Nick Hækkerup
præsenterede i september en
historisk aftale om en ny, samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Fremover vil det derfor
være strafbart at have sex med en
person, der ikke samtykker.
– Jeg er meget glad for, at vi er
enige om en samtykkebaseret
voldtægtsbestemmelse. Der er
tale om et af de vigtigste slag for
ligestillingen i Danmark, der er
sket i meget lang tid. Voldtægtsofre skal have en langt bedre
retsbeskyttelse, end de har i dag.
Nu sikrer vi, at hvis ikke begge
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”DET NÆSTE

STORE
SKRIDT
I UDVIKLINGEN
AF VORES
VELFÆRDSSAMFUND”
Regeringen vil give syv kommuner fuldstændig frihed på et
udvalgt velfærdsområde. Det tages der godt imod i både Holbæk og
Middelfart. Her vil man give frihed og tillid tilbage til medarbejderne
og dermed sikre endnu bedre velfærd til børn og ældre.

D

a Mette Frederiksen i starten
af oktober holdt åbningstale i
Folketinget, havde hun en overraskende nyhed med i posen:
– Nu foreslår vi noget, der er endnu
mere vidtgående – noget, vi ikke har
prøvet før. Jeg indrømmer, at det er en lidt
vild ide. Regeringen vil give syv danske
kommuner fuldstændig frihed på et
udvalgt velfærdsområde, lød det fra statsministeren. – I stedet lader vi mennesker
tage ansvaret selv. Vi lever i år 2020. Vi er
en af verdens bedst uddannede befolkninger. Vi behøver ikke at lovgive om alt
mellem himmel og jord.
Allerede sidste år fortalte Mette Frederiksen, at regeringen ønsker en nærhedsreform af den offentlige sektor. Hvor
der gøres op med unødigt bureaukrati og
dokumentation, så medarbejderne i stedet
kan bruge tiden på kerneopgaven og vælge
de løsninger, der passer lokalt. Med den nye
udmelding vil regeringen nu over de næste
tre år helt fritage kommunerne for mange
af de statslige love og regler, som gælder
inden for ét af tre velfærdsområder: folkeskolen, dagtilbud eller ældreområdet.
Socialdemokraten har talt med to af de
borgmestre, som står til at få meget mere
lokal frihed til at tilrettelægge velfærden.
Og de er enige om, at de nye muligheder
skal bruges til at skabe et endnu bedre
velfærdssamfund.

SKAL HANDLE OM
BORGERNES MÅL OG ØNSKER
– Folkeskolen er mit hjertebarn, og jeg tror
virkelig på, at vi gør folkeskolen bedre ved

”Folkeskolen er mit
hjertebarn, og jeg tror
virkelig på, at vi gør
folkeskolen bedre ved
at sætte den fri. Både
Christiansborg og lokalt
i kommunerne har
man styret skolerne for
meget. Derfor giver det
rigtig god mening at
lade dem, der er en del
af skolen, bestemme.
Jeg er utrolig glad for,
at vi har fået den her
mulighed. Det synes jeg
er utrolig spændende.
Det kan jeg mærke, at
lærere, skoleledere og
forældre også synes”
CHRISTINA KRZYROSIAK
HANSEN, HOLBÆKS
SOCIALDEMOKRATISKE
BORGMESTER

at sætte den fri. Både Christiansborg og
lokalt i kommunerne har man styret skolerne for meget. Derfor giver det rigtig god
mening at lade dem, der er en del af skolen,
bestemme. Jeg er utrolig glad for, at vi har
fået den her mulighed. Det synes jeg er
utrolig spændende. Det kan jeg mærke, at
lærere, skoleledere og forældre også synes,
lyder det fra Holbæks socialdemokratiske
borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen.
I Middelfart er borgmester Johannes
Lundsfryd Jensen også begejstret for det
nye initiativ. Middelfart Kommune er af
regeringen udset til at få frihed på ældreområdet. Og her er masser af muligheder
for at indrette systemet bedre, mener
borgmesteren:
– Vi vil gerne, at det bliver borgernes
mål og ønsker for tilværelsen, som er styrende for den velfærd, vi leverer. Og ikke
den tilbudsliste, der i dag ligger hos kommunen. Det nuværende visitationssystem
er udviklet i den bedste mening. Men det
betyder, at vi tager udgangspunkt i, hvilke
ydelser kommunen leverer – ikke i borgernes mål og ønsker. Det skal vi have vendt
på hovedet, forklarer han.
TILLID FREM FOR KONTROL
Det nye projekt betyder ikke, at politikerne skal holde op med at have visioner
for folkeskole, dagtilbud og ældrepleje.
Tværtimod skal de fremover fokusere
på at opstille mål frem for at detailstyre
processerne, fortæller Christina Krzyrosiak Hansen:
– Projektet kræver rigtig meget politisk
ledelse, for ledelse handler jo om at sætte
en klar retning og være tydelig om, hvad
visionen er. Og det er den opgave, der
nu ligger hos os – vi skal være klare på,
hvad visionen og målet for folkeskolen i
Holbæk er. Og så er det op til skolerne at
leve op til målene. Men om man gør det
med eller uden test, med korte eller lange
skoledage eller med eller uden madordning, det tror jeg, man bedst kan vurdere
ude på den enkelte skole. Så det her er jo
også en tillidsøvelse.
Johannes Lundsfryd Jensen har også
tillid til, at det grundlæggende er de medarbejdere, som er tættest på borgerne,
der har de bedste forudsætninger for at
vurdere deres behov:
– Hvis en sygeplejerske eksempelvis skal have en madras til at vende en
borger, så skal hun i dag udfylde skemaer
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i tre forskellige eksemplarer og nogle
gange også indsende skriftlige beskrivelser. Hvad med om vi i stedet sagde, at en
sygeplejerske, der er ansat på et plejehjem, hun har fagligheden til at vurdere,
om der er brug for den madras eller ej?
For Johannes Lundsfryd Jensen handler
det helt grundlæggende om, hvad det er
for en velfærdsmodel, vi ønsker – en velfærdsmodel baseret på tillid eller en, der
baserer sig på kontrol:
– Vi har et system i dag, som er baseret
på rettigheder. Og hvor man kan klage,
hvis man ikke får det, man har krav på. Det
betyder jo, at man hver dag bruger mange
gode, skønne kræfter på at kontrollere og
dokumentere for at kunne forsvare sig,

hvis der skulle komme en klagesag. På den
måde er der sket en ”amerikanisering” af
vores velfærd, mener han.
– Vi vil i stedet skabe et tillidsbaseret
system, hvor vi tror på, at medarbejderne
med deres faglighed er i stand til at
vurdere, hvad der er behov for hjemme
hos fru Hansen. Hvis fru Hansen hellere
vil gå en tur end have gjort rent, så skal
der være plads til det. Men så skal vi også
have skabt den forståelse hos fru Hansens
datter, så hun ikke kommer og klager
over, at der så ikke er blevet støvsuget.
DOKUMENTATION ER
INGEN GARANTI MOD FEJL
Når der i dag er fokus på dokumentation

DELTAG I DRØFTELSEN
OM EN NÆRHEDSREFORM
Den socialdemokratiske velfærdsmodel med kollektiv finansiering af stærke
fællesskabsinstitutioner, der skaber fællesskab og sammenhæng på tværs af
sociale, økonomiske og kulturelle skel,
er den mest succesfulde samfundsmodel, verden har set. Ikke mindst når det
handler om borgernes reelle frihed til og
mulighed for at indfri egne potentialer
og ambitioner.

”Vi vil gerne, at det
bliver borgernes mål og
ønsker for tilværelsen,
som er styrende for
den velfærd, vi leverer.
Og ikke den tilbudsliste, der i dag ligger
hos kommunen. Det
nuværende visitationssystem er udviklet i den
bedste mening. Men
det betyder, at vi tager
udgangspunkt i, hvilke
ydelser kommunen
leverer – ikke i borgernes mål og ønsker. Det
skal vi have vendt på
hovedet”
JOHANNES LUNDSFRYD
JENSEN, BORGMESTER
I MIDDELFART
8
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De bærende fællesskabsinstitutioner
har den vigtige funktion, at de giver os
mulighed for at spejle os i hinanden fra
barndommen i dagtilbud og skole. Mulighed for at løfte os sammen i gensidig
inspiration. Det giver social mobilitet,
tillid og sammenhængskraft, og derfor er
Danmark et land, hvor vi oplever at høre
sammen.
Men modellen er under pres. Velfærdsinstitutionernes rækkevidde og opgavernes kompleksitet vokser, og forventninger til tilbud og ydelser løber hurtigere,
end den økonomiske vækst og prioritering kan følge med til. Derfor vil Socialdemokratiet nu rette fokus derhen, hvor
forandringerne skal skabes. Der er behov
for en nærhedsreform af den offentlige
sektor, hvis velfærdsmodellen skal fremtidssikres. Alle led har deres vigtighed.
Der er behov for, at regering og Folketinget sætter en klar retning og ramme for
den offentlige sektor. Fokus på formål og
mål og mindre fokus på standarder og
metoder. På samme måde er der behov

for en politisk defineret retning i kommunalbestyrelser og regionsråd, der
sætter formål og mål i lokal kontekst og
sikrer opbakning til sammenhængende
løsninger på tværs af organisationen til
gavn for opgaveløsningen og borgernes
tilfredshed.
Dette skal drøftes i Socialdemokratiet i
2021/2022. Herlevs borgmester, Thomas
Gyldal Petersen, er formand for et udvalg
nedsat af Socialdemokratiets hovedbestyrelse, som nu sætter gang i en omfattende debat omkring
en nærhedsreform – følg med
i arbejdet på
www.socialdemokratiet.dk

og regler, så er baggrunden blandt andet
et ønske om at sikre alle borgere en ret
til god velfærd. Ikke mindst i kølvandet
på historier om eksempelvis omsorgssvigt i ældreplejen eller børn, som ikke
lærer nok i folkeskolen. Så kan politikerne
bevare løfterne om tillid til de ansatte, når
der sker fejl, eller hvis målene ikke bliver
opfyldt?
– Der vil jo ske fejl ude på skolerne. Her
er det vigtigt, at vi som kommunalpolitikere ikke går ind og blander os. Ligesom
jeg har en forventning om, at man også
fra Christiansborg har tillid til, at vi kan
håndtere de fejl, vi begår i kommunerne,
fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.
Johannes Lundsfryd Jensen peger på,
at det nuværende fokus på kontrol og dokumentation heller ikke er nogen garanti
mod fejl og omsorgssvigt:
– Der træffes tusindvis af beslutninger
hver dag, og jeg tror, at man i al evighed

vil kunne finde fejl. Men det kan vi ikke
styre os ud af med procedurer. Det var jo
ikke, fordi der manglede regler og procedurer, at vi så sagen med Else i en TV2dokumentar. Det var, fordi der ikke var en
sund kultur blandt nogle medarbejdere.
Så kultur og ledelse er helt afgørende for,
at vi får en bedre ældrepleje, siger Johannes Lundsfryd Jensen.
DET KAN LYKKES DENNE GANG
Det er langtfra første gang, der tales om
at gøre op med bureaukrati og sætte
medarbejderne fri. Det startede helt
tilbage i 1980’erne, og siden har skiftende
regeringer forsøgt sig. Alligevel tror de
to borgmestre på, at det denne gang vil
lykkes.
– Det her er meget målrettet nogle
bestemte områder. Det adskiller det fra
noget, man har prøvet før. Det er tydeligt,
at den melding, der er kommet fra stats-

ministeren, er, at staten og kommunerne
skal give slip og give friheden tilbage. Det
handler helt konkret om, at Holbæk Kommune skal sætte skolen fri. Det gør det
meget anderledes end noget, vi har set
før. Og jeg tror, at det kommer til at skabe
den forandring, vi har talt om i mange år,
siger Christina Krzyrosiak Hansen.
Johannes Lundsfryd er enig i, at det nuværende forsøg adskiller sig fra tidligere
forsøg med eksempelvis frikommuner.
Han tror også, at det kan blive begyndelsen på noget helt nyt, og oplever en stor
begejstring for projektet:
– Jeg er ikke stødt på nogen blandt
hverken politikere, forvaltningen, ledere,
medarbejdere eller borgere, som er
skeptiske over for det her. Tværtimod er
der meget stor interesse for at følge det.
Hvis vi kan lykkes med det her, så er det
næste store skridt i udviklingen af vores
velfærdssamfund.

LAD OS SAMMEN
KÆMPE FOR ET BEDRE
ARBEJDSMILJØ Så vi alle kan
holde længere
på jobbet

Dårligt Arbejdsmiljø handler ikke
kun om kemikalier, ulykker og tunge løft.

Mange kvinder bliver slidt ned og får arbejdsskader,
når de passer deres job. Det gælder blandt andet
frisører og veterinærsygeplejersker.
Hvorfor bliver frisørers muskelskeletbesvær ikke
anerkendt som arbejdsbetingede lidelser, selvom
kroppen tager skade af stå op med arme og skuldre
løftet dagen lang, når frisøren klipper, farver og
tørrer vores hår?
Hvorfor har veterinærsygeplejersker i modsætning
til hospitalsansatte ikke krav på at kunne forlade
rummet eller blive beskyttet med halskrave, når
vores kæledyr skal røntgenfotograferes?

Jeg elsker dyr,
men jeg er bange
for at tage skade af
røntgenstråler. Bare jeg
kunne blive beskyttet
af en halskrave.

Jeg står op hele
dagen og har altid
ondt i armene, ryggen
og benene. Jeg er glad
for mit fag, men jeg
tror ikke, jeg kan
holde lang tid
i jobbet.

En del af
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KV/RV/21

NU NÆRMER
VI OS KV/RV 21
•D
 er er mindre end et
år til næste kommunalog regionsrådsvalg,
som finder sted den 16.
november 2021.
• Socialdemokraten
fortæller derfor om nye
og anderledes måder at
gribe opgaven an på fra
forskellige dele af landet.

MUSIKER
SKAL SIKRE S-SEJR
I HADERSLEV
Med en stor inddragelse af civilsamfundet, mange nye
kandidater og visionen om samarbejde og udvikling i
hele kommunen er Socialdemokratiet klar til at tage
kampen op om borgmesterposten i Haderslev.

M

ålet er klart: Efter to perioder
med Venstre-styre skal Haders
lev Kommune atter have en
socialdemokratisk borgmester. Derfor er
borgmesterkandidat Henrik Rønnow og
holdet af byrådsmedlemmer, kandidater
og folk fra partiet allerede langt fremme
med valgplanlægning i Haderslev.
– Vi ville prøve at vende det rundt og
se på, hvordan vi gerne vil have Haders
lev Kommune til at udvikle sig, hvis vi får
fire år i spidsen. Hvordan vi godt kunne
tænke os, at kommunen ser ud i 2026.
Det har været en spændende proces.
Coronaen har selvfølgelig sat sit præg på
arbejdet, men vi har arbejdet med det på
et heldagsmøde i sommer og har så delt
os op i mindre grupper, som arbejder
med forskellige emner, fortæller Henrik
Rønnow.
Han tror på, at politik bliver bedre af at
mødes og tale med de mennesker, der har
fingeren på pulsen med, hvad der rører
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sig rundtom i kommunen. Derfor skal
byrådsmedlemmer, kandidater og folk
fra partiorganisationen ikke kun tale med
hinanden. De skal også rundt i hele kommunen og mødes med repræsentanter for
civilsamfundet.
– Vi har sat et mål om, at vi, inden
valgkampen for alvor går i gang, skal have
gennemført mindst 30 interview med borgere, foreninger og interesseorganisationer. Det kan være den lokale lærerkreds,
cyklistforbundet, naturfredningsforeningen, en idrætsforening eller noget femte.
Vi vil gerne vide, hvad der rører sig hos
dem, og hvad der er det vigtigste for dem,
som vi rent politisk kan tage fat på. Det
synes jeg er utrolig givende.
Byrådsmedlemmer og kandidater fordeler de mange besøg imellem sig, så nogle
stykker tager ud og taler med organisationerne. De bruger en skabelon og kan så
efterfølgende dele deres nye viden med
de øvrige. Også ved tidligere valg har man

forsøgt at inddrage civilsamfundet, men
slet ikke i den størrelsesorden, det sker
denne gang.
– Jeg kan mærke, at mange bliver tiltrukket af den åbenhed, vi lægger for dagen. Jeg er selv ude at møde mange mennesker, og jeg kan mærke, at det er noget,
folk godt kan lide. Jeg er blevet ringet op
af flere, som gerne vil være kandidater, og
jeg prioriterer meget at tage en kop kaffe
og en snak med dem. Vi har fået mange
nye kandidater og har et meget bredt felt
til næste år, fortæller han.
FIK FLERE STEMMER
END BORGMESTEREN
Henrik Rønnow kom i byrådet i 2013, og i
2017 var han for første gang borgmesterkandidat. Det blev en pæn succes, da Socialdemokratiet gik frem til 30,9 procent
af stemmerne og overhalede Venstre som
det største parti i kommunen. Henrik Rønnow var med 3.489 personlige stemmer

den kandidat i kommunen, som fik flest
stemmer – også markant flere end den
siddende Venstre-borgmester.
Alligevel lykkedes det lige akkurat de
blå partier at samle et flertal, så Venstre
igen kunne sætte sig på borgmesterposten. Det vil Henrik Rønnow lave om på
ved valget næste år. Og han er ikke i tvivl
om, at velfærd bliver et helt centralt tema.
Sådan har det også været tidligere, men
alligevel er noget anderledes denne gang:
– Vi er en af de kommuner, som er dybt
taknemmelig for den udligningsreform,
regeringen fik gennemført. For den har
betydet, at det ikke handler om nedskæringer og besparelser hele vejen igennem.
Nu kan vi bedre se udviklingen i øjnene,
og udviklingen er, at vi får flere og flere
ældre og desværre også et fald i børnetallet. Så valget kommer selvfølgelig til at
handle meget om velfærd.
VIGTIGT MED UDVIKLING
I HELE KOMMUNEN
En anden mærkesag er at gøre det attraktivt for tilflyttere at bosætte sig i kommunens landdistrikter. Men det kræver,
at der er gode tilbud til blandt andet
børnefamilier i hele kommunen:
– Vi har en geografisk meget spredt
kommune, så det er vigtigt, at selvom vi
har faldende børnetal, så skal der stadig
være skoler og dagtilbud i hele Haderslev
Kommune. Vi tror på, at der er en stærk
fremtid for landdistrikterne, som kan blive
attraktive steder at bo. Men så nytter det
jo ikke noget, at vi lukker skolerne og
dagtilbuddene, fortæller han.
Valget bliver også et spørgsmål om,
hvem der bedst kan lede kommunen og
formidle et bredt samarbejde. I dag er
kommunen præget af en alt for skarp
opdeling mellem rød og blå blok, mener
Henrik Rønnow:
– Vi skal være dem, der bygger bro.
Det er uforståeligt for mig, at vi har en så
skarp opdeling i rød og blå blok. Jo mere
erfaring jeg får, jo stærkere kommer det
til at stå for mig, at det handler om at
samle og skabe fællesskab.

HENRIK
RØNNOW
• Født 14. maj 1963.
• Uddannet ved Det Jyske
Musikkonservatorium
i Aarhus.
• Siden 1989 ansat som
trompetist ved Slesvigske
Musikkorps i Haderslev.
• Medlem af Haderslev
byråd siden 2014.
• Far til tre børn.

BORGMESTERKANDIDAT MED TROMPET
Henrik Rønnow er uddannet ved Det Jyske
Musikkonservatorium i Aarhus og har
siden 1989 været ansat som trompetist
ved Slesvigske Musikkorps i Haderslev.
Han optræder også som solist, og han
har blandt andet spillet i en række af
Danmarks store kirker som Marmorkirken
i København og domkirken i Viborg.
– Kultur betyder meget for mig. Skal
man være en attraktiv kommune, så tror
jeg, det betyder rigtig meget at have et
aktivt og rigt kulturliv, hvor vi kommer
hinanden ved som mennesker.
Det lå ikke i kortene, at Henrik Rønnow
skulle blive borgmesterkandidat. Han var
fyldt 50 år, da han første gang blev valgt
ind i byrådet i 2013. Og selvom det har
været hårdt arbejde, så er han blevet bidt
af mødet med politik:
– Jeg har altid interesseret mig for
politik, men havde det egentlig fint med
ikke at være partipolitisk aktiv. Men jeg
blev opfordret flere gange til at gå ind i
politik, og til sidst trak det i mig for selv at
være med til at bestemme. Jeg er vant til
at stille mig op og spille for mennesker, og
derfor var det også naturligt at stille mig
op og møde mennesker. Og jeg har ikke
på ét eneste tidspunkt fortrudt, at jeg gik
ind i politik, slutter han.
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KOM OG FÅ
				 INSPIRATION
FRA DSU,
SOCIALDEMOKRATER!
AF FREDERIK VAD NIELSEN, FORBUNDSFORMAND FOR
DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM (DSU)

I

november og december har DSU leveret
to forskellige politiske kampskrifter,
der stikker i hver deres retning. En
”Kandidatkontrakt” til alle kandidater til
kommunal- og regionsrådsvalget og et
medejerskabsudspil, der med positive
incitamenter skal styrke demokratiet i
den private sektor.
KANDIDATKONTRAKTEN
Det første kampskrift var Kandidatkontrakten. Den blev præsenteret til et stort
DSU-kickoff på Arbejdermuseet, i den uge
hvor der var præcis et år til kommunalog regionsrådsvalget i 2021. Kontrakten
indeholder 25 konkrete forslag til byrådsog regionsrådsmedlemmerne, som kan
bruges til at øge trivslen blandt unge,
nedbringe ungdomsarbejdsløsheden,
forbedre uddannelsessystemet lokalt og
få kickstartet den grønne omstilling. Alle
forslagene er udarbejdet med en lang
række partnere fra ungdomsfagbevægelsen, elev- og studenterbevægelsen samt
sociale organisationer. Formålet er at forpligte alle DSU’s mere end 70 kandidater
på løftet om, at de kæmper for at realisere
de 25 konkrete forslag, hvis de skal modtage DSU’s vigtige hjælp i valgkampen.
Til vores kickoffarrangement var tilbagemeldingen fra kandidaterne enslydende: De havde hungret efter konkrete
bud på, hvordan vi kommer i mål med parolerne om bedre velfærd, bedre klima og
flere i arbejde. For første gang oplevede
de faktisk, at de havde fået hjælp til at få
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skabt et reelt politisk fundament under
deres kandidatur. Ikke bare tomme ord og
hensigter, men konkrete idéer.
MEDEJERSKAB
Det andet kampskrift var DSU’s medejerskabsudspil. Vi har i måneder brygget på
et udspil, som skal genoplive debatten om,
hvordan vi skaber et privat erhvervsliv,
som er mere demokratisk, mere produktivt og bedre i stand til at stå imod økonomiske tilbageslag. Mange undersøgelser
viser, at siden finanskrisen har demokratiske virksomheder klaret sig markant
bedre end andre typer af virksomheder.
Arbejdsglæden er
højere, sygefraværet
lavere, produktiviteten
stærkere og indtjeningen større. Samtidig
får medarbejderne en
større del af gevinsten
ved at gå på arbejde,
fordi de i højere grad
arbejder for sig selv
også.
DSU er kommet
med et udspil, som
lægger sig lige mellem
Enhedslistens betontænkning og højrefløjens lyst til at gøre
alle lønmodtagere til
små aktiekapitalister.
Et udspil, som giver
erhvervslivet positive

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

incitamenter til at dele en større del af
ejerskabet med medarbejderne. Gennem
skattefordele, bureaukratiske fordele og
en politisk vision om at gå i den retning vil
vi sikre, at den private sektor både bliver
mere effektiv og skaber mere lighed. Kan
det blive bedre?
Alt i alt har vi de sidste måneder leveret
politiske udspil til alle niveauer. Det første
er konkrete skridt til at skabe konkrete
forbedringer ude lokalt – det andet er en
stor samfundsvision, som kan blive dette
århundredes største socialdemokratiske
aftryk på samfundet.
Vi håber, at Socialdemokratiet i langt
højere grad vil begynde at arbejde på denne her måde. Der er brug for en stærkere
politikudvikling i partiet, som både leverer
konkrete resultater her og nu og trækker
samfundet i en bestemt retning. På alle niveauer skal der tænkes, produceres og operationaliseres
nye idéer og tanker. Kom så,
socialdemokrater! I bør lade
jer inspirere af DSU.

Det har aldrig
været en dum idé
at blive klogere.
Derfor skal vi investere i forskning, uddannelse og nye ideer. Især i krisetider
hvor Danmark og danske virksomheder har brug for at opbygge viden og
udvikle nye produkter for at skabe ny vækst og nye job.

DI’s 2030-PLAN

Læs mere i DI’s 2030-plan på
di.dk/2030

70%M
DEN SOCIALDEMOKRATISKE VEJ TIL

På bare ét år er der truffet beslutninger, som
når en fjerdedel af vejen mod Danmarks meget
ambitiøse klimamål i 2030. Og den gode nyhed
er, at vi kan nå hele vejen og samtidig værne
om vores velfærd og arbejdspladser.

D

et var en glad klima-, energi- og
forsyningsminister Dan Jørgensen, som i slutningen af september måned præsenterede regeringens
Klimaprogram. Klimaprogrammet giver
en oversigt over, hvor langt man er med
målet om, at Danmarks udledning af
drivhusgasser i 2030 skal være reduceret
med 70 % i forhold til niveauet fra 1990.
Og der var gode nyheder:
– Klimaprogrammet viser, at vi kan nå i
mål, hvis vi går på to ben. Vi skal implementere konkrete tiltag nu og her – som
for eksempel udfasning af oliefyr, udsortering af plast og energieffektiviseringer.
Samtidig skal vi investere i de teknologier,
som ikke er modne i dag, men som vi ved
kan omsættes til reduktioner på sigt, lød
det fra ministeren.
Det var ikke den eneste gode nyhed.
Siden regeringen forpligtede sig på målet
om 70 % reduktion i 2030, er det allerede
lykkedes at indgå aftaler, der bringer os
en fjerdedel af vejen mod målet.
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Men samtidig med de gode nyheder
kommer også en advarsel: Hvis vi udelukkende skal nå målet med de værktøjer, vi
kender i dag, kan prisen blive ekstremt
høj både økonomisk og socialt. Og det vil
gå stik imod det, et bredt flertal i Folketinget blev enige om, da klimaloven i sin tid
blev indgået.

GRØN OMSTILLING SKAL GÅ
HÅND I HÅND MED VELFÆRD
OG ARBEJDSPLADSER
Læser man aftalen om klimaloven, er
ambitionen ganske klar: Danmark skal
være et grønt foregangsland ved at vise,
at grøn omstilling ikke står i modsætning
til at bevare et stærkt velfærdssamfund
eller gode arbejdspladser for almindelige
lønmodtagere.
Ser vi ud i den store verden, så spiller
Danmarks CO2-udledning en beskeden
rolle. Regeringens ambition er derfor
først og fremmest at gøre en forskel ved
at sikre, at Danmark er det gode forbillede for andre lande. Og vise, at en grøn
omstilling ikke behøver at betyde tab af
arbejdspladser eller større ulighed. Eller
som Mette Frederiksen sagde det i sin
åbningstale i Folketinget: – Danmark skal
være et udstillingsvindue for verden. Men
ingen vil følge os, hvis vores vej er dyr,
uoverskuelig og socialt uretfærdig.
Det så man netop i Frankrig for to år siden, da regeringens beslutning om at hæve
afgifterne på benzin af hensyn til klimaet

Klimaminister Dan Jørgensen og
miljøminister Lea Wermelin præsenterer regeringens forslag om
en klimaneutral affaldssektor.

ÅLET
FRA AFTALE OM KLIMALOV,
6. DECEMBER 2019:
”Indfrielsen af Danmark klimamål skal ske så omkostningseffektivt som muligt under hensyntagen til både den langsigtede grønne omstilling, bæredygtig erhvervsudvikling og
dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse. Dansk erhvervsliv skal udvikles og ikke afvikles. Danmark skal vise, at vi kan gennemføre en grøn omstilling og samtidig bibeholde et stærkt velfærdssamfund,
hvor sammenhængskraften og den sociale balance sikres”.
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7 CENTRALE
KLIMAINDSATSER:
AFFALD: Regeringen indgik før
sommerferien aftale om en klimaneutral affaldssektor i 2030.
Det betyder, at mindre affald
skal forbrændes, mens mere skal
sorteres og genanvendes.
ENERGI OG INDUSTRI: Regeringen indgik før sommerferien aftale om en mere grøn energisektor og industri, blandt andet med
etablering af verdens to første
energiøer, grøn omstilling i industrien og udskiftning af individuelle olie- og gasfyr med eksempelvis eldrevne varmepumper.

”Hvis vi gør det her
rigtigt og målrettet, så kan forskningen på mange stræk
hjælpe os med at leve
grønnere, uden vi
skal gå på kompromis
med den livskvalitet,
vi har brugt generationer på at opbygge,”
lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Ane
Halsboe-Jørgensen.

TRANSPORT: Regeringen fremlagde i september sit forslag til
grønnere vejtransport med forslag om blandt andet omlægning
af bilafgifterne, grønnere brændstof og vejafgifter for lastbiler.
OFFENTLIGE INDKØB: Finansminister Nicolai Wammen præsenterede i november en række bud
på, hvordan de årlige offentlige
indkøb på cirka 280 mia. kr. i
højere grad kan gøres klimavenlige og dermed skubbe på den
grønne omstilling.
BÆREDYGTIGT BYGGERI: Regeringen vil fremlægge en strategi for
at sikre mere bæredygtigt byggeri.
GRØN SKATTEREFORM: Regeringen vil fremlægge et bud på en
grøn skattereform, som tager
første skridt mod en mere ensartet CO2-afgift og hæver prisen på
CO2, så det bliver mere attraktivt
at være klimavenlig.
LANDBRUG: Til næste år skal der
forhandles om en klimaplan for
landbruget, som skal nedsætte
udledningen af drivhusgasser fra
landbrugssektoren.

førte til oprøret fra ”de gule veste”. Folk
gik på gaden, da det stod klart, at særligt
folk med lave indkomster uden for de store
byer, som er afhængige af en bil, stod til at
blive ramt hårdt af de nye afgifter.
SAMARBEJDER MED ERHVERVSLIVET
Det er dog ikke kun med hensyn til sammenhængskraften, at det er vigtigt at
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have fokus på arbejdspladser og konkurrenceevne, lyder det fra regeringen.
Hvis resultatet af den grønne omstilling
i Danmark bliver, at produktionen bare
flytter til andre lande, hvor kravene om
CO2-reduktioner er lavere, så er der intet
vundet, og den store taber bliver klimaet.
Derfor handler det ifølge regeringen om
at samarbejde med erhvervslivet om en
omstilling til en grønnere fremtid. Sidste
år nedsatte regeringen derfor 13 klimapartnerskaber fordelt på 13 forskellige
sektorer inden for erhvervslivet. Hver
sektor skal formulere konkrete bud på,
hvordan den kan blive grønnere.
Med partnerskaberne forpligtede
erhvervslivet sig til at reducere sit udslip
af drivhusgasser og blive grønnere. På den
anden side lover regeringen at se på de
barrierer, virksomhederne møder på vejen
mod den grønne omstilling, så erhvervslivet fortsat kan være konkurrencedygtigt
og bevare arbejdspladser i Danmark.
– At erhvervslivet forpligter sig på at
være aktiv i den grønne omstilling, det er
aldrig sket før i Danmark. Og det bliver,
tror jeg, nøglen til at nå de meget ambitiøse reduktionsmål, som vi skal nå, lød
det fra Dan Jørgensen.

AFTALER OM TO NYE ENERGIØER
Som nævnt er Danmark allerede godt på
vej mod målet ved hjælp af de teknologier, vi allerede kender. Før sommerferien
indgik regeringen aftaler om en grønnere
affaldssektor og om at gøre energisektoren og industrien grønnere, blandt andet
ved at etablere verdens to første enegiøer.
I starten af 2021 venter der yderligere
en række forhandlingsforløb. Der skal
blandt andet forhandles om grønnere
vejtransport, en grøn skattereform og om
landbruget. For klimapolitik skal ikke kun
føres i klimaministeriet, men tænkes ind i
alle større udspil og aftaler.
Derfor har regeringen oprettet et grønt
udvalg. Dan Jørgensen sidder selvfølgelig
for bordenden, og derudover sidder også
skatteminister Morten Bødskov, fødevareminister Rasmus Prehn, transportminister
Benny Engelbrecht, uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen,
erhvervsminister Simon Kollerup og miljøminister Lea Wermelin med i udvalget.
Netop fordi alle de politikområder trækker
tydelige tråde til den grønne omstilling.
Og inden for de seneste måneder har de
ministre da også på deres områder været
med til at træffe beslutninger og aftaler,

som bringer Danmark endnu tættere
på målet. Eksempelvis har skatteminister Morten Bødskov sammen med Dan
Jørgensen og transportminister Benny
Engelbrecht et forslag om mange flere
grønne biler. Også her er det vigtigt, at
den grønne omstilling går hånd i hånd
med den sociale balance.
– For rigtig mange er bilen eneste
mulige transportform til og fra arbejde,
når børnene skal til sport, eller forældrene
skal besøges. Derfor skal en grøn omstilling af bilparken gå hånd i hånd med de
behov, danskerne har for transport, og det
liv, der leves i alle dele af Danmark, siger
Morten Bødskov.
Aftalerne er dog ikke de eneste bidrag.
Regeringen har insisteret på at tænke det
grønne ind i genopretningen af økonomien efter coronakrisen. Eksempelvis med
aftalen om renovering af almene boliger,
hvor der blev lagt stor vægt på energirenoveringer, og forslaget om et ”grønt
råderum” på 10 milliarder kroner, der kan
investeres i den grønne omstilling.

FORSKNING I FIRE HOVEDSPOR
Det andet spor er forskning. Og her har
regeringen taget store skridt. I slutningen af oktober fik regeringen opbakning
i Folketinget til at bruge midler fra den
såkaldte forskningsreserve på grøn
forskning. Dermed udgør midlerne til grøn
forskning næste år 2,7 milliarder kroner,
hvilket er ny rekord. Og pengene skal
bruges målrettet:
– Hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, skal vi bruge midlerne rigtigt, og
derfor prioriterer vi politisk midlerne til de
områder, hvor vi ved, de har den største
effekt – både nu og her og i fremtiden,
fortæller en glad uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.
Og det er ikke bare en engangsforestilling: – Som noget helt nyt sender vi et
klart signal om, at den grønne forskning
er kommet for at blive, ved at sikre, at det
høje grønne investeringsniveau fortsætter
ud i fremtiden.
De fire områder, som regeringen vil
satse særligt på med den grønne forsk-

ning, er CO2-fangst, grønne brændstoffer
(blandt andet ”Power-to-X”), landbrug
og cirkulær økonomi. Fire områder, hvor
vi i dag har brug for mere viden og nye
løsninger. Det er projekter, som ikke kun
vil gavne klimaet, men også give Danmark nye styrkepositioner og skabe flere
grønne arbejdspladser.
Det handler om at tænke stort og have
grønne visioner for fremtiden: – Tænk,
hvis vi kan fange CO2 ud af luften og bruge
den til noget andet. Eller tænk, hvis vi kan
flyve og sejle på grøn energi. Producere
vores mad mere bæredygtigt. Eller blive
endnu bedre til at genanvende plast, så vi
ikke bare skal brænde det af efter brug,
lyder det fra Ane Halsboe-Jørgensen.
– Hvis vi gør det her rigtigt og målrettet,
så kan forskningen på mange stræk hjælpe os med at leve grønnere, uden at vi skal
gå på kompromis med den livskvalitet,
vi har brugt generationer på at opbygge.
Det er for mig kernen i socialdemokratisk
grøn forskningspolitik, slutter uddannelses- og forskningsministeren.

HER ER DE FIRE GRØNNE
FORSKNINGSMISSIONER:
1. Fangst og lagring eller anvendelse af CO2: Vi har ikke
kun brug for løsninger, der reducerer vores CO2-udslip,
men som decideret kan trække CO2 ud af luften. Derfor
skal vi investere i udvikling af teknologier, der kan fange
CO2 og derved skabe negative udledninger fra f.eks. affaldsforbrændingsanlæg. Den CO2, vi trækker ud af luften,
skal vi enten lagre i undergrunden eller anvende til f.eks.
brændstoffer.
2. Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-toX mv.): Det er ikke alle industrier eller transportformer, der
kan elektrificeres. For at reducere vores udledninger i de
sektorer skal vi udvikle løsninger, der f.eks. kan omdanne
strøm fra vedvarende energi til brændsel, såkaldt Powerto-X. Det kan blandt andet anvendes i vores fly, skibe og
tunge køretøjer.
3. Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion:
En stor del af drivhusgasudledningen i vores landbrug kommer i dag fra biologiske processer som f.eks. koens bøvser
eller brugen af gødning. Vi har brug for at udvikle nye teknologier og løsninger, som kan reducere landbrugets drivhusgasudledning i både vores konventionelle og økologiske
fødevareproduktion og jordbrug.
4. Cirkulær økonomi: Danmark skal være en cirkulær økonomi, hvor affald er en ressource, som bliver genanvendt
i langt højere grad end i dag. Derfor skal vi fremme udviklingen af løsninger, der øger kvaliteten af vores produkter
og håndteringen af affaldet, så vi kan sikre, at de får nyt
liv igen.

AOF styrker de
almene kompetencer
på arbejdspladserne
Vi tilrettelægger forløb efter
individuelle behov.
Målet er at blive bedre til:

DANSK
MATEMATIK
ENGELSK
IT
www.aof.dk • 41 88 77 70 • aofdk@aof.dk
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Mere end 300 unge kvinder stod i slutningen af september
frem og fortalte om seksuelle krænkelser i de politiske
partier – herunder også i Socialdemokratiet.

ET TRYGT OG
LIGEVÆRDIGT
FÆLLESSKAB
S

eksuelle krænkelser er uacceptable – uanset hvor de foregår.
Som politisk parti og en del af det
politiske miljø har vi et særligt ansvar for
at reagere på det, der foregår omkring
os i vores egen hverdag. Det gælder på
Christiansborg, men det gælder også i
kredsene, i regionerne og i partiforeningerne. Når alt kommer til alt, starter og
slutter det med en kulturændring. Det
kræver derfor, at Socialdemokratiet skaber rammerne for en ny politisk kultur,
som det er trygt for alle at være en del af.
Socialdemokratiets hovedbestyrelse

Socialdemokratiet har etableret en uafhængig ordning med
advokatfirmaet
Norrbom Vinding, hvor man
kan henvende
sig, hvis man er
vidende om eller
selv er blevet udsat for krænkende adfærd.
Henvendelser
skal ske til security@norrbomvinding.com eller
via telefonnummer +45 61 22
37 23.
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vedtog i september måned nogle retningslinjer i forhold til krænkende adfærd – herunder chikane og seksuel chikane. Og der
er siden også arbejdet med en samværspolitik, et lederkodeks og en række andre
værktøjer til at skabe et nyt samvær og
en ny kultur i hele Socialdemokratiet. Fra
partiforening til Christiansborg.
I 2021 vil en debat blive igangsat i organisationen omkring en ligestillet organisationskultur og forhindring af krænkende adfærd. Mennesker er forskellige,
og menneskers grænser for, hvad der
opfattes som krænkende adfærd, er

forskellige. Derfor er det vigtigt, at der
kommer en debat ude i organisationen,
hvor alle får lejlighed og rum til at sætte
ord på, hvad krænkende adfærd er for
dem. Derudover er der også behov for en
diskussion af, hvordan man modvirker
krænkende adfærd i organisationen
Til at understøtte denne debat og til at
sikre, at alle dele af Socialdemokratiet får
en drøftelse af emnet, udarbejdes der et
dilemmaspil, og der vil blive sat fokus på,
hvordan en ”god tone-kontrakt” kan se
ud. Den øgede fokus på Socialdemokratiets organisationskultur vil også kunne ses
i de træning- og uddannelsesaktiviteter,
der gennemføres.
Socialdemokratiets årlige medlemsundersøgelse er til forskel fra de foregående
år udvidet med spørgsmål omkring krænkende adfærd, som kan give os et indblik
i, om vi oplever en kultur, hvor man som
medlem kan føle sig tryg og ikke udsættes
for krænkelser og chikane.

Som repræsentant for Socialdemokratiet
skal man altid gå forrest og arbejde for:
At adfærd, der af andre kan opfattes
som grænseoverskridende eller uacceptabel, ikke tolereres
At sikre et godt samvær i organisationen, hvor der er plads til alle uanset ens
baggrund, køn, seksualitet, etnicitet, religiøs overbevisning mv.

SÅDAN KOMMER
DU MED TIL
ONLINEMØDER:

MASSER AF
S-AKTIVITETER
I CORONAVINTER
Vinteren er over os, og det samme er coronaen
desværre også. Alligevel er der mange muligheder
for at være aktiv og diskutere politik med andre
socialdemokrater.

G

eneralforsamlinger, debatmøder
og kampagner er året igennem
blevet udskudt på grund af coronakrisen. Selv vores kongres i september
måtte vi desværre undvære i år. Heldigvis
har man rundtom i vores parti tænkt
kreativt og fundet på en række coronavenlige aktiviteter.
Rigtig meget af aktiviteten er rykket
online, og selvom det selvfølgelig ikke
er det samme at mødes over skærmen

Du logger ind på S-Aktiv
via https://socialdemokratiet.
membersite.dk/
Er det første gang, du logger
ind, skal du trykke på ”Glemt
password” og indtaste din
e-mailadresse. Så får du tilsendt
et kodeord, så du kan logge ind.

som at mødes ansigt til ansigt, så giver
det også nogle helt nye muligheder for at
være aktiv i Socialdemokratiet.
ONLINEMØDER
Der er nemlig stadig masser af muligheder for at snakke politik med partifæller,
folketingsmedlemmer og ministre. Både
partiforeninger, kredse og partikontoret
har forberedt en række spædende onlinemøder.
Socialdemokratiets partikontor har
blandt andet arrangeret en række onliemøder med en række af regeringens
ministre. Som medlem af Socialdemokratiet kan du følge møderne, uanset hvor i
landet du bor – alt, hvad du skal bruge, er
en internetforbindelse.
De seneste uger har socialdemokrater
over hele landet derfor kunnet sidde i deres
egen dagligstue og diskutere klimapolitik
med Dan Jørgensen, arbejdsmarkedspolitik
med Peter Hummelgaard eller kulturpolitik
med Joy Mogensen. Og mange flere møder
følger vinteren igennem.
Du kan hele tiden finde en oversigt over
kommende arrangementer på S-Aktiv på
Socialdemokratiets hjemmeside. Her kan
du også tilmelde dig arrangementerne.

TAG FAT I DIN LOKALE FORMAND
Er du i tvivl om, hvad der sker i nærheden af dig, så kan du altid tage fat i din lokale
foreningsformand. Du kan finde kontaktoplysninger på din lokale formand på vores
hjemmeside: https://www.socialdemokratiet.dk/da/partiet/lokalafdelinger/

Når du er logget ind, kan du ude
i venstre side af skærmen vælge ”Arrangementer” og derefter
”Kommende arrangementer”.
Du kan nu se en oversigt over
kommende arrangementer og
tilmelde dig det arrangement
eller de arrangementer, du ønsker at deltage i.
Ved tilmelding modtages straks
en bekræftelse via e-mail. To
timer før mødestart modtager
du et deltagerlink, som er din
personlige adgang.
Vi anbefaler, at du bruger
Google Chrome-browser, og at
du logger på onlinemødet 15
minutter før, så du er klar, når
mødet starter.
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SOPHIE HÆSTORP:

København har
formet mig som
socialdemokrat
Socialdemokratiets
nyvalgte kandidat til
overborgmesterposten
i København, Sophie
Hæstorp Andersen,
blæser til kamp mod
storbyens ulighed og
vil sætte turbo på den
grønne omstilling.
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S

ophie Hæstorp Andersen blev i
midten af november valgt til at efterfølge Frank Jensen som Socialdemokratiets spidskandidat til overborgmesterposten i København. Det skete i fuld
enstemmighed, og den 46-årige politiker
ser frem til at skulle knokle for den by,
der har fyldt meget i hendes tilværelse:
– Det er en storby, som er blevet en del
af mig. Det er her, jeg har boet i over 20
år, her, jeg har fået mine børn, har taget
min uddannelse og er sprunget i havnen.
Det er ikke bare en by, jeg er rundet af,
men også en by, som har været med til at
definere, hvem jeg er som politiker – og
som socialdemokrat, fortæller hun til
Socialdemokraten.
Den politiske løbebane startede i DSU
Gladsaxe i starten af 90’erne, og siden

blev Sophie Hæstorp Andersen formand
for DSU i Københavns Amt. Hun arbejdede
som studentermedarbejder for daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen,
da hun blev valgt ind i Folketinget første
gang i 2001. Her sad hun med undtagelse
af en kort afbrydelse frem til 2014, hvor
hun med over 60.000 personlige stemmer
i ryggen blev formand for Region Hovedstaden.
– Jeg kommer af en politisk familie, og
min mor lagde aldrig skjul på, at indflydelse er noget, man tager – ikke noget,
man får. Men det var først, da jeg boede et
år i USA som 16-årig udvekslingselev hos
en familie i den lave middelklasse i en forstad til Denver, at jeg helt forstod det. En
familie, hvor pengene blev vendt og drejet
pga. lavindkomstjob og kronisk sygdom.

Og så endte jeg med at melde mig ind i
DSU som 18-årig, da jeg fik stemmeret,
fortæller hun.
VIL BEKÆMPE STORBYENS ULIGHED
Sophie Hæstorp Andersen har en klar
vision om at bekæmpe den sociale ulighed
i København. For København er ikke kun
hippe caféer, milliondyre lejligheder og
værtsby for store kultur- og sportsarrangementer. København er også hjemsted
for en stor del af landets hjemløse, psykisk sårbare og udsatte boligområder.
– Jeg er meget optaget af at mindske den ulighed, som følger med det at
være storby. Det at sikre, at man har de
samme muligheder, uanset hvor i byen
man vokser op. For København er en by
med mange forskellige ansigter, og nogle
gange kan jeg godt være bekymret for, at
København er ved at knække over, fortæller hun.
Uligheden skal blandt andet bekæmpes
ved at sikre ordentlige boliger, der også
er til at betale for unge, singler og ældre,
og ved at sikre skoler og daginstitutioner
af høj kvalitet, så alle børn får en chance.
Hun er særligt optaget af den tidlige indsats med familierne, så børn ikke ender i
sociale problemer:
– København er en af de yngste byer i
Danmark med mange børn og unge. Så
hvis vi griber det rigtigt an, kan vi give
mange flere børn og unge friheden til at
kaste sig ud i livet med en god ballast i
form af mod, uddannelse og et sundt liv
– og forebygge, at børn mistrives. Det er
en enormt spændende opgave. Men jeg
synes også, at det er et stort ansvar.
SUNDHED I BØRNEHØJDE
Sundhed har i mange år været et hjertebarn for Sophie Hæstorp Andersen. Da
hun sad i Folketinget var hun Socialdemokratiets sundhedsordfører, og som
regionsrådsformand har hun beskæftiget
sig indgående med det nære sundhedsvæsen i form af nem adgang til læger og akut
hjælp. Sundhedsdagsordenen vil hun også
bringe med ind på Københavns Rådhus.
Og der er nok at tage fat på, for københavnerne lever i gennemsnit omkring et
år kortere end befolkningen i resten af
landet. Igen er den tidligere indsats vigtig:
– Jeg vil gerne tænke sundhed i bred
forstand. Sundhed er ikke kun det, der
foregår i vores sundhedsvæsen. Det handler om mulighederne i din dagligdag. Det
handler for eksempel om sikre skoleveje,

så børn kan gå eller cykle i skole frem for
for at blive kørt af deres forældre. Eller
at vi har morgenmad eller frokost på
skolerne, så alle børn får noget sundt at
spise. At udbrede cyklisme og mindske
luftforurening. At sikre aktivitet på vores
plejecentre.
Lighed og sundhed rimer også på en
grøn by i Sophie Hæstorp Andersens
vision for København.
– Jeg vil gerne stå i spidsen for at sætte
turbo på den grønne omstilling. København har allerede taget nogle vigtige
skridt, men de kan ikke stå alene. Vi kan
ikke hvile på laurbærrene, for det er udfordringerne for store til. Vi skal derfor finde
ud af, hvordan vi fortsat kan udbygge den
kollektive transport, så den bliver attraktiv, så færre tager bilen rundt i hovedstaden, vi skal klimasikre København og gøre
noget ved støj og luftforureningen, som
alt for mange københavnere i brokvartererne og ved indfaldsvejene til København
dør alt for tidligt af.
VIL FINDE VENNER
TIL KØBENHAVN
Sophie Hæstorp Andersen er meget bevidst om,
at København ikke kun
er, en by for københavnerne, men også hele
Danmarks hovedstad.
Derfor er der for hende
heller ingen modsætninger mellem at arbejde for
et stærkt København og
samtidig sikre et Danmark, der ikke knækker
over.
– Land og by er hinandens forudsætninger,
de er ikke hinandens
modsætninger. En stærk
hovedstad er også med
til at skabe efterspørgsel
og udvikling i resten af
landet. Når det går godt
for hotel- og restaurationsbranchen i København, så skaber det eksempelvis arbejdspladser
på Lolland og Bornholm,
hvis vi sikrer efterspørgslen efter lokale varer af
høj kvalitet og lavt klimaaftryk, forklarer hun.
–Vi, der bor i hovedstaden, vil gerne være med

til at sikre udvikling i hele Danmark. Men
omvendt har vi også brug for, at man forstår og respekterer de særlige problemstillinger, vi står med som storby.
Der har siddet socialdemokrater på
overborgmesterposten i København i
mere end 100 år. Så hvordan vil københavnerne kunne mærke forandringen, hvis
det 1. januar 2021 bliver Sophie Hæstorp
Andersen, der sætter sig i overborgmesterkontoret?
– Tidligere overborgmester Frank Jensen
gav rigtig meget godt til København, f.eks.
flere almene boliger. Jeg er jo en anden
person, og noget af det jeg kommer med,
er, at jeg som mangeårig regionsrådsformand kan se, at i København kan vi stå
alene med vores udfordringer. Vi er nødt til
at have et tæt samarbejde med kommunerne og regionen i hele hovedstadsområdet for at lykkes med at skabe det gode
liv, hvor vi har hinandens ryg. Derfor har
København også brug for venner, og dem
vil jeg gerne være med til at finde.

Vi står klar til at sikre
REN LUFT på skolerne
Indeklimaet i de danske skoler er alt for dårligt.
Det påvirker vores børns indlæring, sundhed og
trivsel.

Blik & Rørs medlemmer står klar til at installere
fremtidens løsninger og sikre ren luft i klasserne.
For løsningerne er der. Og vi har råd til det.
Faktisk har vi ikke råd til at lade være.
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ROBOTTER AFGØR KAMPEN
FOR EUROPAS FREMTID
C
hristel Schaldemose stiller sig forrest i kampen for Europas digitale
fremtid. Hun kæmper i et specialudvalg i Europa-Parlamentet og i den danske
SIRI-Kommission for, at den automatiserede og digitale fremtid betyder arbejdspladser og vækst i Danmark og i Europa.
– Der sker tigerspring inden for kunstig
intelligens og robotteknologi over hele verden i de her år. Det udfordrer måske den
måde, vi normalt gør tingene på, men det
sikrer også arbejdspladser og vækst. Derfor er det en altafgørende kamp at få EU i
front, så alt ikke foregår hen over hovedet
på os. Vi skal sætte europæisk præg på
udviklingen, siger Christel Schaldemose.
Den svære øvelse er at skabe det bedste
rum for udvikling af ny teknologi og for
nye firmaer, der udvikler og lever af den
teknologi. Samtidig med at vi holder fast
i de rettigheder, som europæerne har
tilkæmpet sig gennem årtier. Derfor har

Christel Schaldemose arbejdet sig til en
plads i Europa-Parlamentets nye særlige
udvalg for kunstig intelligens. Her skal
hun undersøge, hvordan Europa bedst
udnytter de nye teknologier.
– Det letteste i verden ville jo være at
blive teknologiforskrækket og sige, at alt
det her nye, det truer vores rettigheder
og vores arbejdspladser, og derfor skal vi
bekæmpe det. Men så løber Kina og USA
da bare med alle fremskridtene og alle de
arbejdspladser, vi kunne nyde godt af her
i Danmark. Og så er der i hvert fald ikke
nogen, der kæmper for den almindelige
dansker – eller franskmand eller tysker for
den sags skyld, siger Christel Schaldemose.

EUROPA SKAL UDMANØVRERE
KINA OG USA
– Danske lønmodtagere er meget åbne for
forandringer. Den åbenhed
og den

Christel Schaldemose til møde i SIRI-Kommissionen,
hvor hun arbejder sammen med bl.a. Kim Simonsen
og en lang række eksperter og iværksættere.

Christel Schaldemose på besøg i Robotklyngen i Odense
sammen med Metal-formand
Claus Jensen og borgmester
Peter Rahbæk Juel.
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Christel Schaldemose til debat
i Europa-Parlamentet.

evne til at tænke kreativt skal vi udnytte.
Det er ikke autoritære kinesiske ledere
eller store amerikanske firmaer, som har
ansvaret for Europas fremtid. Det har vi
selv, slår hun fast.
Som et godt dansk eksempel nævner
hun Robotklyngen i Odense, som hun besøgte tidligere på året. Her er opfindsomme iværksættere og dygtige investorer
med til at udvikle fremtidens teknologier.
– Det var en fryd at se, hvor dygtige de
er til at give skarpe hjerner plads til at
skabe vores alle sammens fremtid. Her
er et kæmpe jobpotentiale, og Danmark
er faktisk rigtig godt positioneret til at
udvikle teknologierne, fortæller Christel
Schaldemose.
I Danmark er omsætningen og beskæftigelsen inden for robotområdet vokset
med henholdsvis 7,5 og 10 procent fra
2014 til 2017. Ikke mindst takket
være arbejdet i Odense.
– Der så jeg, at selv om de
fleste robotter i dag står i Kina, så
kan Danmark altså sagtens være
med i kapløbet. Det skal EU lære
af, siger Christel Schaldemose.
EU er med til at sikre udviklingen og arbejdspladserne
gennem støtte fra en række
EU-programmer. Handel med
andre EU-lande og gode handelsaftaler med resten af verden er også
med til at sikre, at der kan sælges til
udenlandske kunder.
– EU er altså helt afgørende for, at
vi f.eks. har fået en styrkeposition
inden for industrirobotter i Danmark. Det
er i det samarbejde, vores styrke ligger i Europa, og det er her, vi skal vinde
kampen om fremtidens arbejdsmarked,
afslutter Christel Schaldemose.

Niels Fuglsang var i
november med på
en svinetransport
fra Fyn til Bremen
for at se på forholdene. Selvom
mange danske landmænd og chauffører gør det godt,
er Niels Fuglsang
ikke i tvivl om, at en
ottetimersgrænse
for dyretransporter
vil gavne dyrevelfærden.

OTTE TIMERS
DYRETRANSPORT
ER MERE END NOK
R
eglerne for dyretransporter i EU er
en skandale. Der er alt for mange
lange transporter, hvor dyrene
lider, og reglerne sætter i mange tilfælde
ikke noget loft over, hvor lang tid dyrene
må transporteres.
I år har arbejdet i Europa-Parlamentet
været helt domineret af coronakrisen. Det
har handlet om at vedtage hjælpepakker til
virksomheder og borgere, der lider under
krisen. Og det har handlet om at sørge for,
at hjælpepakkerne bliver så grønne som
muligt, så vi kan få sat gang i den grønne
omstilling. Alt det har vi diskuteret meget,
hvilket vi kommer til at blive ved med.
Jeg vil imidlertid gerne bruge decem-

berudgaven af medlemsbladet til at slå
et slag for en sag, jeg har arbejdet på sideløbende med corona, og som ligger mit
hjerte nært. Nemlig at vi i EU får vedtaget
nogle anstændige regler for de dyretransporter, hvorunder alt for mange dyr lider
på de europæiske landeveje i dag.
FLÆSKESTEGEN SKAL HAVE DET GODT
Om lidt er der mange af os, som sætter
os om julebordet, og her tror jeg, langt de
fleste danskere gerne vil vide, at flæskestegen og anden har haft et godt liv. På
transportområdet er der desværre stort
rum for forbedring.
Jeg er blevet næstformand i Europa-

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

Parlamentets dyrevelfærdsgruppe og formand for arbejdet med dyretransporter.
Jeg mener, vi børe vedtage en regel om, at
dyretransporter som udgangspunkt ikke
må vare mere end otte timer.
I dag transporteres over en kvart milliard dyr om året mere end otte timer i EU.
Det er tilladt ifølge reglerne. Hvad angår
svin er der faktisk ingen grænse for, hvor
lang tid de må transporteres. Man kan
køre 24 timer med dem. Derefter skal der
være 24 timers hvil. Og derefter kan man
så køre 24 timer igen. Og det kan man så
fortsætte med, lige så lang tid man vil.
Hvorfor skal levende dyr transporteres
så lang tid? Hvorfor ikke slagte dyrene,
tæt på hvor de lever, og så transportere
kødet i stedet? Jeg har sammen med
over 40 andre medlemmer af EuropaParlamentet sendt et brev til det tyske
formandskab for EU med en klar opfordring til, at man undersøger mulighederne
for at transportere kødet i stedet for de
levende dyr i alle EU’s lande.
VI VIL HAVE NY DYREVELFÆRDSLOV I EU
Vores pres har virket så langt, at vi har
fået et skriftligt løfte om, at der bliver
præsenteret et nyt lovforslag om dyretransporter fra EU-Kommissionen inden
udgangen af mandatet. Desværre er det
først om flere år. Men det betyder trods
alt, at vi i dette mandat kan begynde at
lovgive om kortere dyretransporter. Og jeg
tror, at der er flertal her i Europa-Parlamentet for at forbedre dyrevelfærden.
Der er mange grunde til at lovgive om
kortere transporter. Vi ved, at dyrene
bliver stressede under lange transporter.
Derudover ville det være godt for klimaet
med kortere transporter. Det kunne oven
ikøbet gavne vores slagteriarbejdspladser,
hvis man slagtede dyrene herhjemme
frem for at køre dem levende ned gennem
Europa.
Derfor er jeg ikke i tvivl. Vi vil nyde flæskestegen med god samvittighed og med
vished om, at grisen har haft det godt.
Derfor skal vi have kortere dyretransporter i EU.
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Under sin uddannelse
som hospitalslaborant
startede Marianne Vinds
faglige engagement.

Videomøder er blevet en del af hverdagen for Marianne Vind.

MARIANNE VIND VIL
KNÆKKE CANCER PÅ
ARBEJDSPLADSEN
1
20.000 europæere udvikler hvert
år kræft på grund af deres arbejde
– og det er sådan noget, der får
Marianne Vind op i det røde felt. Som
medlem af det særlige cancerudvalg i
Europa-Parlamentet er hun stålsat på at
beskytte lønmodtagerne bedre, så ingen
skal frygte at få kræft, bare fordi de passer deres arbejde.
Da beskæftigelseskommissæren sad
ansigt til ansigt med beskæftigelsesudvalget i Europa-Parlamentet ved sin høring
sidste år, tog Marianne Vind ordet for at
kræve politisk handling til gavn for de
mennesker, der arbejder med kræftfremkaldende stoffer. Nu er der gået mere end
et år, og Marianne Vind er skuffet:
– Kommissionen har indtil nu kun spillet
ud med nye og ændrede grænseværdier
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for tre kræftfremkaldende stoffer, men
det er simpelthen ikke tilstrækkeligt. Jeg
havde ærligt talt forventet mere, men
der er ikke andet at gøre end at trække i
arbejdstøjet.

SÆRLIGT UDVALG SKAL KNÆKKE CANCER
Tidligere på året nedsatte Europa-Parlamentet et særligt udvalg for at styrke
kampen mod cancer med lovgivning,
forskning og oplysning. Det udvalg fik
Marianne Vind en plads i, og den plads
vil hun bruge til at knække cancer på
arbejdspladsen.
– Det handler grundlæggende om at
beskytte lønmodtagerne mod kræftfremkaldende stoffer, for der er alt for
mange, som er i øget risiko for at udvikle
kræft på grund af deres arbejde, forklarer

Marianne Vind og
remser op: – VVS’ere,
der indånder asbest.
Lufthavnsarbejdere,
der får skadelige partikler i lungerne. Rengøringsassistenter, der håndterer skrappe
kemikalier. Veterinærsygeplejersker,
der får taget mange røntgenbilleder. Og
mange andre faggrupper.
Derfor er Marianne Vind fast besluttet
på at få skærpet grænseværdierne for
flere kræftfremkaldende stoffer, samtidig
med at der skal forskes mere i de stoffer,
som er under mistanke for at øge risikoen
for kræft. Endelig skal lønmodtagerne
også beskyttes bedre med strengere krav
til ventilation, beskyttelsestøj og arbejdsmiljø.
– Jeg har selv arbejdet som laborant i
mange år, så jeg ved, at det betyder noget, at man har styr på sikkerheden med
handsker og masker af en vis kvalitet,
og at der er god udsugning i de lokaler,
hvor man risikerer at indånde dampe fra
forskellige kemikalier. Derfor skal vi have
regler om den slags på EU-niveau.
LØNMODTAGERNES VIDEN SKAL I SPIL
Det særlige cancerudvalg er allerede i
gang med arbejdet, og her sidder Marianne Vind i spidsen for de europæiske
socialdemokraters indsats over for netop
arbejdsrelateret kræft. Efter planen skal
udvalget afslutte sit arbejde omkring
sommeren 2021, og derfor har Marianne
Vind haft travlt med at tale med eksperter på området. Men hun har også været
optaget af at få input fra den danske fagbevægelse, så lønmodtagernes hverdagsviden kan komme i spil.
– Når man har sin daglige gang på
arbejdspladsen, så ved man også, hvornår
de særlige risikosituationer opstår, og
hvornår man som medarbejder begynder at blive utryg. Den viden skal vi også
trække på i udvalget. Vores anbefalinger
og krav skal nemlig fungere i hverdagen
på virksomhederne, for ellers bliver de
ikke håndhævet. Det ville være et stort
svigt af de 120.000 europæere, som
hvert år udvikler kræft på grund af deres
arbejde.
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DANMARK

FØLGENDE GÆLDER
FREM TIL 22/11:

Restauranter og barer:
Lukker kl. 22.00
Butikker:
Åbent med begrænsninger

20
B E R 20

Sport og kulturliv:
Fortsat åbent med begrænset
antal deltagere og tilskuere
Forsamlingsforbud:
Maksimalt 10 personer
Social boble:
Anbefaling om husstand
plus 10 personer
Hjemmearbejde:
Opfordring til at arbejde
hjemme så meget som muligt
Mundbind:
Offentlig transport og indendørs
steder med mange mennesker
som butikker

BELGIEN

FØLGENDE GÆLDER
FREM TIL 13/12:

FRANKRIG

FØLGENDE GÆLDER FREM TIL
UDGANGEN AF NOVEMBER:

Restauranter og barer:
Lukket. Mulighed for takeaway
Butikker:
Kun essentielle butikker er åbne
Hjemmearbejde:
Hjemmearbejde er normen
Udgangsforbud:
Døgnet rundt. Du må kun forlade
dit hjem, hvis du har et ærinde.
Motion og rekreation skal foregå
i en radius af 1 km fra dit hjem
og maksimalt i en time

Restauranter og barer:
Lukket. Mulighed for takeaway
Butikker:
Kun essentielle butikker
må holde åbent
Sport og kulturliv:
Lukket og aflyst
Udendørs forsamlinger:
Maks. 4 personer
Social boble:
1 person ud over husstanden
Hjemmearbejde:
Påkrævet for alle

kilde: coronasmitte.dk

TYSKLAND

ØSTRIG

FØLGENDE GÆLDER FREM TIL
UDGANGEN AF NOVEMBER:

FØLGENDE GÆLDER
FREM TIL 6/12:

Restauranter og barer:
Lukket. Mulighed for takeaway
Butikker:
Fortsat åbent med restriktioner
Sport og kulturliv:
Lukket og aflyst. Sportsevent
kan foretages uden tilskuere
Social boble:
Husstand plus en anden husstand
– maksimalt 10 personer

Restauranter og barer:
Lukket. Mulighed for takeaway
Butikker:
Kun essentielle butikker må holde
åbent, men skal lukke kl. 19.00
Sport og kulturliv:
Lukket og aflyst. Eneste
undtagelse er biblioteker
Hjemmearbejde:
Normen, så vidt muligt

Udgangsforbud:
Midnat til kl. 06.00

Hjemmearbejde:
Opfordring til at arbejde hjemme
så meget som muligt

Mundbind:
Påbudt, så snart du forlader
dit hjem

Mundbind:
Påkrævet, så snart du
forlader dit hjem

Mundbind:
Påbudt i offentlig transport
og butikker

Mundbind:
Påkrævet indendørs på
offentlige steder

kilde: www.gouvernement.fr

kilde: www.info-coronavirus.be

kilde: www.bundesregierung.de

kilde: www.austria.info

Udgangsforbud:
Døgnet rundt fra 17/11 til 26/11

Glædelig jul
og godt nytår!
Vi fortsætter kampen for
et bæredygtigt og retfærdigt
Europa i 2021!
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NAVNE & NOTER

BESTIL ET
SOCIALDEMOKRATISK
MUNDBIND
Mundbind findes allerede i
mange forskellige varianter
og nu også med Socialdemokratiets logo. Her får du muligheden for at vælge et lækker genanvendeligt mundbind,
der er CE-godkendt. Mundbindet
fås i to størrelser og har justerbare
stropper, der gør det anvendeligt for alle. De koster 60 kroner
stykket og kan bestilles på www.partibutikken.dk.

FLEMMING MØLLER
MORTENSEN ER NY
PÅ MINISTERHOLDET
Flemming Møller Mortensen er ny mand på
det socialdemokratiske
ministerhold. Han bliver
minister for udviklingssamarbejde og minister
for nordisk samarbejde.
Det skete, da Mette
Frederiksen i midten af
november foretog en
mindre omdannelse af regeringen, efter at Mogens
Jensen meddelte, at han

træder tilbage som minister for fødevarer, fiskeri
og ligestilling og minister
for nordisk samarbejde.
Rasmus Prehn skifter
posten som minister for
udviklingsbistand ud med
posten som ny minister
for fødevarer, landbrug og
fiskeri i et nyt, selvstændigt ministerium, mens
beskæftigelsesminister
Peter Hummelgaard
nu også er minister for
ligestilling. Endelig skifter
Miljø- og Fødevareministeriet navn til Miljøministeriet under ledelse
af miljøminister Lea
Wermelin.
Flemming Møller Mortensen bor i
Aalborg, er uddannet
sygeplejerske og har
siddet i Folketinget
siden 2007. Han har
siden folketingsvalget i
2019 været formand for
den socialdemokratiske
folketingsgruppe.
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MARIE STÆRKE
NY NÆSTFORMAND
I SOCIALDEMOKRATIET
Socialdemokratiets hovedbestyrelse besluttede i starten
af november at konstituere Køges borgmester, Marie
Stærke, som ny næstformand
i Socialdemokratiet efter
Frank Jensen.
Marie Stærke har været
aktiv i DSU og har siden 2002
været medlem af Køge byråd.
Hun blev i 2007 borgmester
i Køge blot 27 år gammel.
Hun har været borgmester i
Køge fra 2007 til 2013 og igen
fra 2018. Ved valget i 2017
sikrede hun Socialdemokratiet
en stor fremgang, så partiet
fik en tredjedel af stemmerne.

– Jeg er meget glad for, at
statsministeren og hovedbestyrelsen har betroet mig det
her hverv. Jeg glæder mig til at
rykke tættere på beslutningerne og bidrage med de erfaringer, jeg har. Særligt inden for
integration og den borgernære
velfærd, mens jeg selvfølgelig
fortsætter mit arbejde med at
udvikle Køge Kommune, sagde
Marie Stærke efter konstitueringen.
Socialdemokratiets anden
næstformand er Mogens
Jensen, der blev valgt til
posten på Socialdemokratiets
kongres i 2012.

KLIP DIT
SOCIALDEMOKRATISKE
JULEPYNT
Nu kan du gøre julen endnu hyggeligere med socialdemokratisk
julepynt! Bestil vores skabeloner, og klip dine egne socialdemokratiske julestjerner, julehjerter og kræmmerhuse. Julepynten kan bruges til en onlinejulestue med partiforeningen, derhjemme
til advent eller ved julefrokosten med
familien. Eller hvad med at forære
lidt hjemmelavet julepynt til én, der
trænger til en ganske særlig kærlig
tanke her i juletiden? Jylepynten er
gratis og kan bestilles på
https://socdem.mediahost.dk/.

LEIF LAHN NY
GRUPPEFORMAND

Ny flot kalender for 2021
Traditionen tro har Socialdemokratiet
designet en flot kalender til det nye
år, og kalenderen kan nu bestilles i
partibukken på www.partibutikken.
dk. I anledning af Socialdemokratiets
150-års jubilæum fortæller kalenderen

partiets historie gennem genstande,
steder, mindesmærker og meget mere,
der har haft en særlig betydning. På
forsiden ses her talerstenen i Fælledparken i København, der er rejst som
et monument til ære for den frie tale.

Leif Lahn Jensen er ny formand for
Socialdemokratiets folketingsgruppe,
efter at Flemming Møller Mortensen
blev udnævnt til minister. Leif Lahn
har siddet i Folketinget siden 2007 og
arbejdede inden da som havnearbejder på Aarhus Havn. Han har i flere år
været Socialdemokratiets arbejdsmarkedsordfører og var for nylig med
til at forhandle ”Arne-pensionen”
på plads. Det er faktisk anden gang,
Leif Lahn bliver gruppeformand, han
havde nemlig også posten 2014-2015.

Jeg vil gerne kvittere for, at I har
lyttet og sikret dem, der har de
længste og hårdeste arbejdsliv,
ret til en værdig tilbagetrækning.
Tak for det!
OLE WEHLAST, FORBUNDSFORMAND
FOR FØDEVAREFORBUNDET NNF
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er Mølgaard Lemming er 65 år og
meget aktiv. Han har arbejdet som
driftschef i Bilka og varehuschef i
Bauhaus. De sidste 16 år har han arbejdet
som chefgreenkeeper i en golfklub og
været medlem af bestyrelsen i Dansk
Greenkeeper Forening.
– Jeg har faktisk i mange år været medlem af Det Konservative Folkeparti. Men
jeg synes, de tabte deres grønne profil. Jeg
havde ellers altid set dem som det grønne
borgerlige parti, og det grønne er noget,
jeg sætter meget højt. Derfor meldte jeg
mig ud.
Gennem sit arbejde i golfklubben har
han sat miljøet højt: – Vi har gjort rigtig
meget for at kigge på miljøet og drive
golfbane ud fra et miljøhensyn, hvor vi
også fremmer noget for naturen, bierne
og fuglene, fortæller han. – Vi har også
brugt rigtig meget tid på at få folk tilbage
på arbejdsmarkedet, og det er faktisk lykkedes rigtig godt.

Det grønne og sociale
arbejde er blevet bemærket, og golfklubben har været indstillet til både
miljøprisen og socialprisen i Næstved
Kommune.
Per Mølgaard Lemming har gennem
greenkeeperforeningen været udpeget til
en arbejdsgruppe under Miljøministeriet,
som skulle komme med input om stier til
Danmarks friluftsliv. Han har også været
med i en følgegruppe for den nordiske
forskningsfond Sterf, der bidrager til at
forbedre miljøet på grønne arealer i hele
Norden.
Nu har han så efter sygdom og to knæoperationer mistet arbejdet på golfbanen.
Men det får ham ikke til at drosle ned på
aktiviteterne: – Jeg tænkte over, hvor jeg
så kunne gøre en forskel. Og det kom jeg
så frem til, at jeg kunne gøre i Socialdemokratiet. Jeg har ikke lyst til selv at
gå ind i politik, men man kan jo sagtens

gøre en forskel, uden at man skal sidde i
byrådet.
Igen er det især på det grønne område,
at han gerne vil bidrage med idéer: – Man
kan lave rigtig meget god natur, uden
at det behøver at koste ret meget. Læg
grene ud, så vilde blomster til bierne, og
sæt flere fuglekasser op, så kan vi komme
rigtig langt. Og så nogle flere cykelstier
– jeg har selv en stor passion for cykling,
fortæller han.

FØLG OS PÅ:

@Spolitik

Facebook.com/socialdemokratiet

www.Socialdemokratiet.dk
@Socialdemokratiet

