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der afgør, om man får beskyttelse i Europa
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AF METTE FREDERIKSEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET
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emokrati. Frihed. Menneskerettigheder. Tryghed. Det
er stærke socialdemokratiske værdier, som vi altid har
kæmpet for – både herhjemme og ude i verden.
Vores tidlige historie er tæt sammenvævet med den internationale arbejderbevægelse. Og vi har som socialdemokrater altid
troet mere på fællesskabet end på enegang – også internationalt.
I år er det præcis 50 år siden, at Jens Otto Krag underskrev den
aftale, som blev begyndelsen på Danmarks medlemskab af EU.
Efter århundreders krig, konflikt og adskillelse blev Den Europæiske Union fredens projekt. Siden da har fred og sikkerhed i
Europa været forudsætningen for, at vi har kunnet opbygge vores
samfundsmodel. Takket være vores medlemskaber af FN, NATO
og EU har vi siden Anden Verdenskrig selv kunnet vælge vores vej
og retning. Til at opbygge velfærdssamfundet og udvide mulighederne til gavn for de mange. Sådan er det desværre langtfra alle
steder.
Lige nu står vi i den alvorligste sikkerhedspolitiske krise i
Europa siden afslutningen på den kolde krig. Det pres og den aggressive adfærd, vi ser fra Rusland, er fuldstændig uacceptabel.
For Ukraine og for den europæiske sikkerhed og globale stabilitet. Vi hverken skal eller vil se stiltiende til, når fundamentale
principper for europæisk sikkerhed trues.
Det er afgørende, at Vesten står sammen. Når jeg i min nytårstale sagde, at Danmark skal være i hjertet af EU, i hjertet af
NATO og i hjertet af vores eget kontinent, så mener jeg det – som
statsminister og som socialdemokrat. Og jeg siger det også med
udvikling i og omkring Ukraine i tankerne. Danmark skal stå
sammen med vores partnere og allierede. Europa og USA skal stå
skulder ved skulder. Og vi skal gøre fælles front mod autoritære
kræfter, der ønsker at krænke vores frihed og demokratiske
værdier.
For Socialdemokratiet har det derfor altid været vigtigt, at vi
samarbejder med vores allierede. At vi skaber stærke fællesskaber på tværs af lande for at fremme demokratiske værdier.
Det var derfor, Vilhelm Buhl – som Socialdemokratiet ønskede
– fik Danmark med i FN. Det var derfor, Hans Hedtoft i 1949 fik
Danmark med i NATO og forankrede os i den vestlige sikkerhedsalliance. Og det var derfor, vi med Jens Otto Krag i 1972 trådte
ind i EF.
Det er også derfor, regeringen i januar præsenterede en
ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi. Den skal være et

kompas for det udenrigs- og sikkerhedspolitiske arbejde, som
både skal gavne Danmarks interesser og stå vagt om vores fælles
værdier. Danmark er og skal være et aktivt og stolt medlem af
verdenssamfundet. Vi skal fortsat engagere os internationalt og
tage et ansvar ude i verden – også når det er svært.
Siden afslutningen af Anden Verdenskrig har USA været Europas vigtigste allierede – ikke mindst i NATO. Og vores to lande er
tæt knyttet og nære allierede. Vi vil fortsætte med at styrke vores
tillidsfulde forhold på vigtige områder. Derfor har regeringen
meldt ud, at vi er klar til at indlede forhandlinger med USA om en
ny, bilateral forsvarssamarbejdsaftale. Vores forberedende drøftelser med USA har været længe undervejs, og det er ikke den
aktuelle krise ved Ukraines grænse, der er anledningen.
Hele verden står i en ny og uforudsigelig tid. Med store og komplekse sikkerhedspolitiske udfordringer. Med terror. Hackerangreb. Og nye former for hybride trusler. Derfor skal vi også være
klar til at gå nye veje for at varetage danskernes sikkerhed og for
at forsvare de demokratiske værdier. Et øget amerikansk engagement her i Danmark vil styrke vores allerede tætte militære
samarbejde med USA.
De mange og komplekse
udfordringer kræver mere af
alle os, der kæmper for demokrati, frihed, menneskerettigheder og tryghed. Vi
skal engagere os. Vi skal
tage ansvar. Og vi skal
gøre det i et tæt samarbejde over Atlanten.
Med et stærkt EU og et
stadig stærkere forhold til
USA. Præcis som vi altid har
gjort det i Socialdemokratiet.

Mette Frederiksen
Formand for Socialdemokratiet
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NU HAR DE FØRSTE FÅET
ARNE-PENSION

Foto: Ulrik Jantzen

DANMARK
SKAL VÆRE
FOREGANGSLAND MHT. AT
INDFANGE CO2

4

Danmark skal være et foregangsland på klimaområdet. Også når
det kommer til at opfange og lagre
CO2. Derfor har klimaminister Dan
Jørgensen indgået en aftale med et
meget stort flertal i Folketinget, en
aftale, som skal bane vejen for, at
danske virksomheder kan investere i at fange og lagre den CO2,
de udleder, så den ikke havner i
atmosfæren.
Aftalen betyder, at virksomheder
kan søge om tilskud fra en pulje
på i alt 16 milliarder kroner til at
investere i anlæg, som kan opfange
den CO2, de udleder.
– I årtier er der blevet pumpet
olie op af Nordsøen. Det skal høre
fortiden til. I stedet skal vi nu
indfange CO2 og lagre den i selv
samme undergrund. Netop den
teknologi spiller en vigtig
rolle for vores 70-procentsmål. Fangst
og lagring af CO2
kan nemlig nedbringe udledningen nogle af
de steder, hvor
det indtil nu
har været rigtig
svært, siger Dan
Jørgensen.
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FLERE I ARBEJDE
OG HØJERE DAGPENGESATS
– I dag er vi blevet enige om en stærk
og omfattende reformpakke, som vil
gøre Danmark rigere, grønnere og
dygtigere. Sådan lød ordene fra en
glad finansminister Nicolai Wammen, da regeringen i januar kunne
præsentere en stor reformaftale,
som ruster Danmark til fremtiden.
Aftalen betyder 12.000 flere personer i arbejde. Blandt andet fordi
modregningsreglerne i folkepensionen lempes, så pensionister ikke
længere modregnes for hverken
deres egen eller deres ægtefælles
arbejdsindkomst. Samtidig ændres
reglerne for dagpenge til nyuddannede, så flere kommer hurtigere ud
på arbejdsmarkedet.
Aftalen styrker dagpengesystemet
ved at hæve dagpengesatsen op

til 23.000 kroner om måneden i de
første tre måneders ledighed, og det
organiserede arbejdsmarked styrkes
ved at hæve fradraget for det faglige
kontingent og skærpe kontrollen
med udenlandsk arbejdskraft. Uddannelsesområdet styrkes også,
både med nye klimaerhvervsskoler
og ved at forlænge muligheden for
et uddannelsesløft på 110 procent af
dagpengesatsen.
– Med aftalen gør vi det danske
arbejdsmarked endnu mere robust
til gavn for danske lønmodtagere og
virksomheder. Reformerne giver ikke
bare flere hænder, de bliver også
dygtigere, fordi vi bl.a. er enige om at
investere i uddannelse, siger finansminister Nicolai Wammen.

Foto: Andreas Bro, Blik- og Rørarbejderforbundet

Den 1. januar kunne de første danskere
få Arne-pension – den nye rettighed,
som gør det muligt for folk med lange
arbejdsliv at trække sig tilbage op til tre år
før pensionsalderen. Den mulighed gjorde
3.700 borgere brug af, og i alt vil knap 11.000 borgere kunne trække sig tidligt
tilbage fra arbejdsmarkedet i løbet af 2022. Blandt de 11.000 er der relativt flest
håndværkere og slagteriarbejdere.
– Det gør mig stolt, at knap 11.000 borgere kan få glæde af tidlig pension i løbet af det første år. Der er tale om borgere, der har knoklet på arbejdsmarkedet
i rigtig mange år, og jeg synes kun, det er fair og retfærdigt, at de kan trække sig
tilbage lidt før, så de kan opleve en god pensionisttilværelse, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Her besøger han en byggeplads i København.

Foto: Claus Bech

”Nu kommer der almene boliger på Strandvejen”. Sådan lød det i januar
på Facebook fra en tilfreds bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad.
Der er nemlig indgået en aftale om at bygge op til 30 almene ungdomsboliger på en del af Charlottenlund Slot, der ligger på Strandvejen i Hellerup nord for København. Boligerne kommer til at koste omkring 3.800
kroner før boligstøtte
Det var en oplevelse for Kaare Dybvad, for da han for to et halvt år
siden var på vej til sin udnævnelse til ny boligminister, sagde han til de
fremmødte journalister, at ”vi skal ha’ nogle almene boliger på Strandvejen”. Senere blev han dog i tvivl om, hvorvidt han havde lovet for meget.
– Der var også en del, der sagde, at det var en tosset ide, der ikke kunne
lade sig gøre, husker han.
Men et var det ikke, og nu kommer de almene boliger på Strandvejen.
Og de er langtfra de eneste almene boliger, der skal bygges. I november
indgik regeringen en aftale om at etablere ”Fonden for blandede byer”,
som tilføres i alt 10 milliarder kroner frem mod 2035. Det betyder flere
almene boliger, særligt i de store byer, hvor priserne de seneste år er
steget voldsomt.

– Det skal være trygt at være forbruger,
og man skal kunne stole på, at de ting,
man putter i indkøbskurven og bruger
i sin hverdag, ikke skader ens helbred
eller ens børns sundhed. Sådan præsenterede miljøminister Lea Wermelin en
aftale om at styrke indsatsen mod allergi
fremkaldende og hormonforstyrrende
stoffer, som danskerne kan møde i deres
hverdag.
Aftalen afsætter godt 300 millioner
kroner over de næste fire år. Blandt andet
til at styrke forbrugerrådet Tænk, så forbrugerne klædes bedre på. Også miljøet
og biodiversiteten beskyttes bedre. Der
er også indgået aftale om en indsats på
biocidområdet, der omfatter eksempelvis
håndsprit og træbeskyttelse. Blandt andet
en autorisationsordning for professionelle
insektbekæmpere.

Foto: Miljøministeriet

BOLIGER PÅ STRANDVEJEN
MINISTER LEVERER
PÅ ”FØRSTE LØFTE”

VÆK MED
SKADELIG
KEMI

NY AFTALE TAGER KAMPEN
OP MOD SKATTESVINDEL
Alt for mange gange har vi oplevet
sager om skattesvindel, hvor fællesskabet er blevet snydt for milliarder
af kroner. Som en del af arbejdet
med at genoprette vores skattevæsen bliver det derfor nu styrket med
yderligere 250 nye medarbejdere.
De 100 af medarbejderne skal arbejde målrettet med skatteøkonomisk kriminalitet. Der åbnes også to
nye skattecentre i Slagelse og Ringe.
– Sager som Operation Greed,
Panama Papers og senest Pandora
Papers har vist, hvordan nogle virksomheder og enkeltpersoner spekulerer i, hvordan de kan slippe for
at bidrage til fællesskabet. Samfun-

det bliver snydt, og tilliden til vores
system bliver undergravet. Derfor
er jeg glad for, at et bredt flertal i
Folketinget nu styrker indsatsen
mod økonomisk kriminalitet, så
danske myndigheder effektivt og
tidssvarende kan sætte ind, siger
daværende skatteminister Morten
Bødskov.
Aftalen er tredje del af regeringens store plan om at styrke skattevæsnet. Når fjerde og sidste del af
udspillet kommer, vil skattevæsnet
under den socialdemokratisk ledede
regering være styrket med i alt
1.000 medarbejdere fordelt på otte
nye skattecentre.
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KOM MED
I SOCIALDEMOKRATIETS
NETVÆRK

XXXXX

Socialdemokratiet har en række netværk, som mødes med
politikere, diskuterer politik og arrangerer aktiviteter for
medlemmerne. Og du kan være med.

B

rænder du for at diskutere
socialdemokratisk kulturpolitik,
fremtidens arbejdsmarked, socialdemokratisk boligpolitik, eller hvordan
flere kvinder bliver aktive i politik? Og har
du lyst til at møde ministre og folketingsmedlemmer, der sidder med, hvor beslutningerne træffes, har stor viden og har
lyst til at lytte og diskutere emnerne? Så
har du muligheden for at komme med i et
af Socialdemokratiets mange netværk.
EN DEL AF POLITIKUDVIKLINGEN I SOCIALDEMOKRATIET
Netværkene har til formål at skabe debat,
aktivitet og politikudvikling inden for de
enkelte politikområder. Her diskuteres
både de aktuelle politiske sager og de
langsigtede visioner.
Socialdemokratiets netværk spiller
derfor en vigtig rolle i at brede den politiske debat ud blandt medlemmerne og
formulere ny politik til Socialdemokratiets
hovedbestyrelse og den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og bidrager dermed
til den medlemsdemokratiske indflydelse
i Socialdemokratiet.
Netværkene har derfor også kontakt til
de socialdemokratiske ministre og ordførere inden for de forskellige områder, som
ofte deltager i netværkets møder. De vil
også ofte have kontakter til vigtige organisationer og eksperter på områderne.
BÅDE FYSISKE OG VIRTUELLE MØDER
Netværkene består af mange medlemmer
fra hele landet og mødes derfor primært
virtuelt, typisk hver eller hver anden måned. Ofte med deltagelse af et folketingsmedlem eller en minister.
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De fleste netværk afholder også fysiske
arrangementer som konferencer for
både netværkets egne medlemmer og
andre interesserede. Hvert udvalg har en
koordinator, som er udpeget af hovedbestyrelsen.
Du behøver hverken være ekspert på
områderne eller have været medlem af
Socialdemokratiet længe for at være
med. Nedenfor kan du læse mere om,
hvilke netværk der findes i Socialdemokratiet – og hvordan du kan blive en del af
debatten.
VIL DU VÆRE MED I ET AF NETVÆRKENE?
Netværkene er åbne for alle medlemmer.
Så hvis du vil være med i et af netværkene, så send en mail til medlem@socialdemokratiet.dk og oplys dit medlemsnummer, samt hvilket netværk du vil være
medlem af.

Social- og
sundhedsnetværket:

Social- og sundhedsnetværket samler
socialdemokrater, som brænder for
at diskutere emner som ulighed i
sundhed, hvordan vi bringer sundhedsvæsnet tættere på borgerne, og
hvordan vi styrker sundhedsvæsnet
efter coronakrisen.

PES-aktivisterne:

Koordinator: Mette Kjærulff

PES står for Party of European Socialist, og de danske PES-aktivister er
bindeled til de europæiske PESaktivister. Netværket samarbejder
med partiets EU-ordfører og Socialdemokratiets medlemmer af EuropaParlamentet.

Arbejdsmarkedsnetværket:

Det arbejdsmarkedspolitiske netværk
går i dybden med blandt andet den
danske arbejdsmarkedsmodel, nye
digitale platforme, arbejdsmarkedsuddannelserne og kampen mod
social dumping.

Koordinator: Jens Georg Bagge

Kirkenetværket:

Koordinator: Peter Nielsen

Uddannelsesnetværket:

Det uddannelsespolitiske netværk er
for de socialdemokrater, som ønsker
at arbejde med såvel aktuelle som
fremtidige uddannelsespolitiske
problemstillinger.
Koordinator: Michael Esmann

Kulturnetværket:

Kulturnetværket skal skabe debat om
kulturpolitik både internt i netværket
og bredere i den socialdemokratiske
partiorganisation.

Socialdemokratiets kirkenetværk er
for socialdemokrater med engagement og interesse inden for det
kirkepolitiske, herunder socialdemokratiske medlemmer af menighedsrådene. Netværket udgiver også
materialer om Socialdemokratiets
kirkepolitik, som blandt andet kan
bruges i forbindelse med valg til menighedsrådene.
Koordinator: Karen Johanne Klint

Koordinator: Jens Nielsen

Bolignetværket:

Regnbuenetværket:

Bolignetværket har blandt andet haft
fokus på demokrati i boligbevægelsen og fysisk planlægning og vil i den
kommende tid invitere til debat om
blandt andet bæredygtighed og billige
boliger samt debat med minister og
ordfører.

Netværket sætter fokus på blandt
andet rettigheder for seksuelle
minoriteter og på at få flere LGBT+personer til at stille op til politiske
valg og organisatoriske poster i partiet. Desuden er netværket med til at
synliggøre partiet til prides rundtom
i landet.

Koordinator: Torben Brandi Nielsen

Koordinator: Johnni Seth Maarup Andersen

Helganetværket:

Formålet med Helganetværket er at
få flere S-kvinder engageret i politik
og styrke debatten om ligestilling.
Helganetværket uddeler desuden
Helga-prisen en gang årligt til en
socialdemokrat eller gruppe af socialdemokrater, der har skabt særligt
fokus på ligestilling.
Koordinator: Katrine Skov

SOCIALDEMOKRATEN MARTS 2022
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STOR MEDLEMSVÆKST I FAXE:

HUSK ALTID AT
SPØRGE FOLK,
OM DE VIL VÆRE
MEDLEMMER

Der er mange socialdemokrater derude – de skal
bare spørges. Sådan lyder opskriften fra socialdemokraterne i Faxe, som det seneste halve år har
oplevet stor medlemsfremgang.

M

edlemmerne er strømmet til
Socialdemokratiet i Faxe Kommune det seneste halve år. Ikke
mindst op til kommunalvalget i november. Det skyldes en målrettet strategi om
at få talt med mange mennesker og aktivt
spørge dem, om de vil være medlemmer,
fortæller Lissie Andréa, der er formand for
en af de tre partiforeninger i Faxe, der har
oplevet medlemsfremgang.
– Vi var på gaden hver eneste dag
fra slutningen af juli og frem til valget i
november. Vi skal ikke bare bede folk om
deres stemme, når der er valg. Vi skal køre
ud og snakke med folk om, hvad vi kan
bidrage med som parti. Og det er slet ikke
så farligt, som vi måske har gået og troet,
fortæller hun.
SNAK ALTID OM MEDLEMSKAB
Opskriften på at få flere medlemmer er
ofte meget enkel: Folk skal spørges, om
de har lyst til at være medlem af Socialdemokratiet. Det er derfor blevet en fast
del af indsatsen, når Socialdemokratiet er
på kampagne eller holder valgmøder. – Vi
tager aldrig af sted på kampagne uden at
snakke om medlemskab. Vi har altid introfolderen med, understreger Lissie Andréa.
Hun fortæller, at hun og de andre
kampagneaktive har fået masser af gode
reaktioner, når de har været ude at tale
med folk. – Det har hjulpet meget, at vi
8
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har haft muligheden for et intromedlemskab. Så har folk kunnet melde sig ind
uden at føle sig alt for ”bundet”, fortæller
hun.
Det er en central filosofi for Lissie
Andréa, at man ikke skal vente på, at
folk kommer af sig selv. Man skal ud
og opsøge dem der, hvor de er. – Det er
meget vigtigt for os at komme nogle de af
steder, vi ikke plejer at komme. For vi kan
se, at der er nogle ”sorte” huller på kommunekortet, hvor vi ikke får ret mange
stemmer, forklarer hun.
Det skete blandt andet med ”Det rullende forsamlingshus”, en stor lastvogn, som
i anledning af kommunalvalget var blevet
fyldt med borde, stole og valgkampsmateriale, så den kunne være ramme om
politiske møder rundtom i kommunen.
Der blev også arrangeret alt fra politisk
debat på en bar til bamsekast ved ”Las
Vegas Night” i Haslev.
– Folk lagde mærke til, at vi gjorde
noget andet, end vi plejer. De kom og
snakkede, og så har vi fortalt om, hvem vi
er, og hvorfor vi er kommet. Vi har mødt
nogle, vi ellers aldrig kommer i tale med.
VIGTIGT MED FORSKELLIGE AKTIVITETER
Det er ikke nok bare at få meldt folk ind.
Det er også vigtigt, at der er aktiviteter,
som giver de nye medlemmer lyst til at
blive hængende. Ikke mindst de mange,

der har meldt sig ind som intromedlemmer hen over efteråret.
– For mange af os, der har været med
længe, bliver det hurtigt de samme mennesker, der mødes til den samme type
møder og snakker om de samme emner.
Så bliver det også svært for nye at være
med. Og det er jo vigtigt, at vi finder nogle,
som bliver hængende og kan tage over
efter os.
Det er derfor vigtigt ikke kun at tænke
i de traditionelle politiske møder, mener
Lissie Andréa.
– Nogle kan godt lide, at der er en fest,
og nogle kan godt lide at mødes til en fyraftensøl. Til foråret skal vi også arrangere
”walk-and-talk”, hvor vi mødes på torvet,
går en tur og diskuterer et politisk emne.
Og vi skal stable både et ungenetværk og
et seniornetværk på benene, fortæller hun.
Selvom der knap har været tid til at
puste ordentligt ud siden valget, er socialdemokraterne i Faxe snart på kampagne
igen. For selvom Socialdemokratiet igen
blev det største parti ved kommunalvalget
i november, så lykkedes det Venstre at
fastholde borgmesterposten. Det vil Lissie
Andréa lave om på næste gang:
– Det har været benhårdt. Men vi skal
i gang igen. For vi manglede et mandat
i mindretalsgruppen sidste gang, og det
skal vi jo ud at hente næste gang. Så vi
skal i gang allerede nu.

SOCIALDEMOKRATER
DISKUTEREDE ARKTIS
Klimaforandringer, Ruslands fremfærd og samarbejdet i Rigsfællesskabet. Det var blandt emnerne, da
Socialdemokratiets hovedbestyrelse i januar drøftede
situationen i Arktis med daværende forsvarsminister
Trine Bramsen og udenrigsminister Jeppe Kofod.

D

anmarks rolle i Arktis var til debat,
da Socialdemokratiets hovedbestyrelse samledes i Svendborg i
januar. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for
den politiske og organisatoriske udvikling af partiorganisationen. Derfor har
hovedbestyrelsen blandt andet tematiske
debatter, hvor der drøftes lidt bredere og
dybere end dag til dag-politikken.
Hovedbestyrelsen havde selv ønsket at
rejse debatten om Arktis og havde inviteret både udenrigsminister Jeppe Kofod
og daværende daværende Trine Bramsen
til at redegøre for regeringens strategi i
området. Med til debatten var også de to
folketingsmedlemmer Aki-Matilda HøeghDam fra Siumut i Grønland og Sjúrður
Skaale fra Javnaðarflokkurin på Færøerne.
DANMARKS STEMME HAR BETYDNING
Udenrigsminister Jeppe Kofod var glad for
muligheden for at drøfte situationen med
hovedbestyrelsen. Han har selv haft fokus
på Arktis, som han blandt andet har drøftet på møder med USA’s udenrigsminister,
Antony Blinken.
– Arktis rykker højere og højere op på
den globale dagsorden. Det skaber både
store muligheder og store udfordringer. Vi
insisterer på en udvikling i regionen, der
er præget af lavspænding, som kommer
befolkningen til gode og tager hensyn til
klima og det arktiske folks berettigede

krav om økonomisk udvikling, fortæller
han til Socialdemokraten.
– Det hænger også tæt sammen med
vores tilgang til samarbejdet i Rigsfællesskabet, hvor vi arbejder for et ligeværdigt,
positivt og styrket partnerskab baseret på
tillid og gensidig respekt.
Han slår fast, at det betyder noget, hvad
Danmark og dermed Socialdemokratiet
gør og mener i et så konfliktfyldt farvand
som Arktis. Danmark har blandt andet
indflydelse gennem medlemskabet af Arktisk Råd, hvor Danmark sidder sammen
med de øvrige nordiske lande og USA,
Canada og Rusland.
DANMARK STYRKER
SIN TILSTEDEVÆRELSE
Daværende daværende Trine Bramsen orienterede hovedbestyrelsen om Danmarks
militære tilstedeværelse i området. Hun
fortalte blandt andet, at Folketinget sidste
år indgik en aftale om en såkaldt ”kapacitetspakke”, som styrker den danske
overvågning i Arktis og Nordatlanten med
blandt andet droner og satellitter.
Socialdemokratiets næstformand,
Mogens Jensen, deltog naturligvis også i
mødet. Tilbage i oktober deltog han i sin
egenskab af forsvarsordfører i en større
debat i Folketingssalen om netop situationen i Arktis. Et tegn på, at spørgsmålet om
Arktis også fylder meget på Christiansborg. Mogens Jensen
lagde i sit indlæg fra
Folketingets talerstol
meget vægt på vigtigheden af samarbejdet
i Rigsfællesskabet:
– Der er ingen tvivl
om, at vi lever i en tid
med et voksende komplekst og omskifteligt
trusselsbillede ikke
mindst i Arktis. Det

Politikere til debat med hovedbestyrelsen. Fra venstre Aki-Matilda
Høegh-Dam, Trine Bramsen, Jeppe
Kofod og Sjúrður Skaale.

Jeppe Kofod besøger Grønland og
ses her sammen med formand for
Naalakkersuisut Múte B. Egede.

stiller nye krav til samarbejdet i Rigsfællesskabet, hvor inddragelse og dialog
er vigtigere end nogen sinde før. Vi skal
udvise gensidig respekt og tillid over for
hinanden. Ved at stå sammen om vores
fælles værdier og interesser i Arktis får vi
tilsammen en langt stærkere fælles stemme til gavn for den bæredygtige udvikling i
regionen, sagde han ved den lejlighed.
VIGTIGT MED SAMARBEJDE
I RIGSFÆLLESSKABET
Udviklingen i Arktis fylder ikke kun noget
i Danmark, men optager også de andre
nordiske lande og stormagter som USA og
Rusland. Både i Grønland og på Færøerne
lægger man derfor også stor vægt på at
blive inddraget i samarbejdet.
– Man skal ikke undervurdere, hvor stor
en betydning inddragelse og selvbestemmelse har for samarbejdet mellem de
forskellige folkefærd, vi er i kongeriget.
Det er en essentiel kerneværdi i demokratiske lande og skal derfor ikke gå uden
om rigets strukturelle og administrative
udvikling, lød det fra Aki-Matilda HøeghDam fra Siumut, da Folketinget diskuterede emnet i oktober.
Også Sjúrður Skaale lagde vægt på
samarbejdet mellem Danmark, Færøerne
og Grønland:
– Jeg kan slet ikke se, hvor der er
fundamentale interesseforskelle eller
værdimæssige forskelle mellem Danmark, Færøerne og Grønland. Jeg synes, at
Danmark, om man vil det eller ej, har den
største økonomiske, diplomatiske og politiske muskel. Færøerne ligger på tærsklen
mellem Arktis og Europa, og Grønland
er selvfølgelig langt, langt det vigtigste
land med det kæmpestore landområde.
De tre elementer sammen burde give en
synergieffekt, som jeg ser oplagte fordele
i, sagde han.
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ET KÆRLIGT OPRÅB:

VI MØDER FOR
FÅ MENNESKER
AF FREDERIK VAD NIELSEN, FORBUNDSFORMAND FOR
DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM (DSU)

K

ære socialdemokrater
Min hilsen fra DSU bliver denne
gang lidt anderledes, end den
plejer. I stedet for at fortælle om, hvad vi
aktuelt kæmper for i DSU, vil jeg komme
med et kærligt internt opråb fra arbejderbevægelsens unge ildsjæle. Noget, som vi
har diskuteret meget i kølvandet på kommunal- og regionsrådsvalget i organisationen, og som jeg håber er en debat, der kan
vokse frem mod folketingsvalget. Opråbet
kan koges ned til følgende sætning: Vi møder for få mennesker i den politiske kamp.
Vi rækker for lidt ud til lokale græsrodsbevægelser og vigtige foreninger. Vi lykkes
ikke tilstrækkeligt med at bygge tillid op
til mennesker gennem fysisk tilstedeværelse i lokalsamfundene.
DSU’s egen oplevelse fra kommunal- og
regionsrådsvalgkampen og skolevalgkampen er, at vi er alt for lidt til stede
i borgernes liv – specielt mellem valgene. De steder, hvor vi har høstet størst
vælgermæssig fremgang, har ofte været
steder, hvor vi hver eneste dag har været i
kontakt med rigtige mennesker.
Derfor håber jeg og vi i DSU, at mere
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fysisk kontakt ude lokalt bliver et vigtigt
fokuspunkt for partiet i den kommende
tid. Det handler ikke kun om roseuddeling, dør til dør eller husstandsomdeling.
Det handler også om at bygge bro til
arbejdspladser, foreninger og uddannelsesinstitutioner. Eksperimentere med
lokale forandringsprojekter, hvor man
banker på døre i et boligområde alene
med det formål at få mobiliseret til et
borgermøde, en underskriftsindsamling
eller noget helt tredje. En konkret sag, der
kan engagere og mobilisere, og som samtidig giver et indblik i Socialdemokratiet
lokalt. Projekter, hvor partiet måske slår
sig sammen med andre foreninger for en
kort bemærkning, der også vil være med i
kampen for en hjertesag. På den måde får
vi et mere aktivistisk parti. Et parti, som
ikke kun har til formål at få fodfæste på
rådhuse, i regionsgårde og på Christiansborg. Et parti, som også bliver stedet, hvor
mennesker kan gå hen, hvis der er et eller
andet konkret, de gerne vil forandre der,
hvor de bor og lever.
Det stiller helt nye krav til
vores partiorganisation – men
det stiller også nye krav til vores
folkevalgte. Vores folkevalgte er
nødt til at forstå, at brobygningen mellem partiorganisation og
borgerne også er deres ansvar.
Det kan ikke bare uddelegeres
til lokalt aktive. De steder, hvor
politik og organisation tænkes
sammen for alvor, er også de
steder, hvor Socialdemokratiet
nyder større og større tillid fra
lokalbefolkningen. En skarp

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.

opdeling mellem politik og organisation
giver mening, hvis man har en bevægelse,
som repræsenterer 37-38 procent af
vælgerne. Men virkeligheden er en anden
i dag. Og alle må trække på samme hammel.
Ingen tvivl om at sociale medier fylder
mere og mere i den daglige kommunikation til vælgerne, og det giver god mening.
En meget stor del af befolkningen bruger
Facebook, Instagram, YouTube osv. flere
gange dagligt. Men det fysiske møde mellem mennesker må vi aldrig undervurdere
– og det er vi desværre begyndt at gøre.
Så kære parti: Lad os møde FLERE
mennesker MERE. Lad os se, hvor mange
tillidsfulde relationer vi kan skabe til
rigtige mennesker frem mod folketingsvalget. Lad os begynde nu. Tiden er knap
og potentialet stort.
Vi er klar i DSU!
Med venlig hilsen
Frederik Vad Nielsen

158.000
Så mange forgæves
rekrutteringer havde
danske virksomheder
i sidste halvdel af 2021
Det svarer til hver tredje opslåede stilling. Det er et svimlende højt og
bekymrende antal. Uden de nødvendige hænder og hoveder i både den
private og offentlige sektor, risikerer vi, at udviklingen i vores samfund går i stå.

MATTIAS TESFAYE:
DET SKAL IKKE VÆRE
STØRRELSEN PÅ ENS
PENGEPUNG, DER AFGØR,
OM MAN FÅR
BESKYTTELSE I EUROPA
Det nuværende asylsystem er både uholdbart og uretfærdigt. Et nyt
system skal derfor forpurre menneskesmuglernes forretningsmodel og
standse den livsfarlige trafik over Middelhavet, fortæller udlændingeog integrationsminister Mattias Tesfaye.

I

2018 fremlagde Socialdemokratiet
udspillet Retfærdigt og realistisk.
Her præsenterede Socialdemokratiet
for første gang tanken om at oprette et
såkaldt modtagecenter for asylansøgere
uden for Europa.
Året efter blev Mattias Tesfaye udnævnt
til udlændinge- og integrationsminister,
og han fik dermed også opgaven med at
føre forslaget med et nyt modtagecenter
ud i livet.
Men hvorfor er der i det hele taget
brug for et opgør med den måde, vi har
indrettet vores asylsystem på? Og hvorfor
er det socialdemokratisk politik at sende

ASYLANSØGERE OG KVOTEFLYGTNINGE
•	En asylansøger er en udlænding, som søger om ret til at opholde sig som
flygtning i et andet land og blive beskyttet af dette land, men som endnu ikke
er blevet anerkendt som flygtning. For at søge om asyl i Danmark skal man
befinde sig i Danmark.
•	Cirka halvdelen af de asylansøgere, der kommer til Europa, får afslag på asyl,
fordi de ikke vurderes at have et beskyttelsesbehov.
•	En kvoteflygtning er en flygtning, som opholder sig uden for Danmark, og
som bliver genbosat i Danmark efter aftale med FN’s Højkommissariat for
Flygtninge (UNHCR) eller en lignende international organisation.
•	Danmark tog sidste år imod 200 kvoteflygtninge.

halvdelen af dem har ikke et beskyttelsesbehov. Dem bruger vi enorme ressourcer
på at sende hjem igen. Samtidig mangler
UNHCR, Røde Kors og andre organisationer penge til at hjælpe flygtninge i
nærområderne. Vi vil gerne tage imod
mennesker fra andre lande og hjælpe
flygtninge i Danmark. Men vi insisterer
på, at det skal ske kontrolleret og via FN’s
kvoteflygtningesystem.

asylansøgere til et modtagecenter langt
væk fra Danmark?
Socialdemokraten har sat Mattias
Tesfaye stævne til en snak om regeringens
asylpolitik, humanisme og retfærdighed.
NUVÆRENDE MODEL ER UHOLDBAR
OG URETFÆRDIG
Mattias Tesfaye lægger ud med at slå fast,
at det nuværende asylsystem er brudt
sammen. Derfor er det ikke en mulighed
at bevare status quo og fortsætte med det
nuværende asylsystem. Det har ganske
enkelt for store menneskelige omkostninger:

– Det korte svar er, at det er uholdbart
og uretfærdigt. I dag er der dobbelt så
mange mennesker, der er fordrevet fra
deres hjem, som der var for ti år siden.
Nogle søger mod Europa, hvor tusinder
drukner på vejen over Middelhavet. Mens
andre dør i lastrummet på en lastbil eller
bliver udsat for vold, voldtægt eller kidnapning på migrationsruterne, fortæller
han.
Samtidig er asylsystemet i dag blevet en
kynisk forretningsmodel for menneskesmuglere:
– Ni ud af ti, der ankommer til EU, kommer via menneskesmuglere. Og omkring

FÆRRE SKAL TAGE TUREN
OVER MIDDELHAVET
Det er på den baggrund, regeringen har
præsenteret sit forslag til et nyt asylsystem. Det er netop sket ud fra et ønske
om at gøre op med motiverne til at betale
menneskesmuglere og begive sig ud på en
farefuld færd over Middelhavet.
– Derfor arbejder vi for et nyt asylsystem, hvor mennesker, der søger asyl i
Danmark, vil få deres sag behandlet i et
partnerland uden for EU. Kun på den måde
kan vi forpurre menneskesmuglernes forretningsmodel og standse den livsfarlige
trafik over Middelhavet. Til gengæld vil vi
øge hjælpen til nærområder og skrøbelige
lande. Hvor langt størstedelen af verdens
flygtninge opholder sig, hvor fattigdommen er størst, klimakrisen hårdest, og
hvor pengene rækker længst, fortæller
Mattias Tesfaye.
SKAL BYGGE PÅ SOCIALDEMOKRATISKE
VÆRDIER
Mattias Tesfaye slår fast, at en socialdemokratisk regerings asylpolitik skal være
humanistisk og bygge på socialdemokra-
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MENNESKER
PÅ FLUGT
•	84 millioner mennesker er
på flugt verden over.
•	Af dem er 35 millioner børn.
•	Langt de fleste er internt
fordrevne eller opholder
sig i nærområderne. Kun
en mindre del kommer til
Europa.
•	85 % opholder sig i et fattigt
land.
•	De fleste flygtninge
kommer fra Syrien (6,8
millioner) efterfulgt af
Venezuela (4,1 millioner) og
Afghanistan (2,6 millioner).
Kilde: FN’s Højkommissariat
for Flygtninge (UNHCR)

tiske værdier. Men ingen af delene finder
man i det nuværende system, mener han:
– I mine øjne er det ikke specielt humanistisk, at de flygtninge, der får beskyttelse i Danmark, primært er unge mænd,
der har vovemodet og de økonomiske
ressourcer til at begive sig ud på livsfarlige
menneskesmuglerruter. Men sådan er det
altså i dag. Det er da langt mere humanistisk at hjælpe de mest sårbare grupper.
At undgå at splitte familier ad. At det ikke
er størrelsen på ens pengepung, der afgør,
om man får beskyttelse i Europa.
Kunne man ikke løse de problemer bare
ved at lade asylansøgere søge om asyl
direkte i nærområderne og så fordele dem
solidarisk inden for Europa – hvad skal vi
med et modtagecenter?
– Flygtninge skal have beskyttelse, men
vi kan ikke garantere alle beskyttelse i en
socialdemokratisk velfærdsstat. Integrationen skal også kunne følge med, og derfor
er vi nødt til at have demokratisk kontrol
med, hvor mange der kommer hertil. Vi
kan og vil ikke stoppe migration. Men
det skal ske på en ordnet måde frem for
via menneskesmuglernes junglelov, som
desværre hersker i dag. Vi vil meget gerne
hjælpe flygtninge i Danmark. Men de skal
komme f.eks. via FN’s kvoteflygtningesystem frem for at skulle risikere livet i en
vakkelvorn gummibåd på Middelhavet,
lyder det fra Mattias Tesfaye.
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FLERE KVOTEFLYGTNINGE TIL DANMARK
Mattias Tesfaye slår fast, at forslaget om
et modtagecenter ikke handler om at
lukke Danmark for flygtninge. Det handler
derimod om at regulere, hvem og hvor
mange der kommer. Netop for at sikre, at
det ikke bliver pengepungens størrelse,
der afgør, hvem der kan komme til Europa.
Derfor lægger regeringen også op til at
øge antallet af de såkaldte kvoteflygtninge, Danmark skal modtage gennem FN:
– Hvis man gerne vil til Danmark, skal
det ikke ske via menneskesmuglerruter –
det skal ske enten via FN’s kvoteflygtningesystem, eller ved at man søger opholdstilladelse og lever op til reglerne, hvis man
gerne vil arbejde eller studere her. Derfor
vil vi insistere på, at det skal ske på en
ordnet måde. Hvor reglerne bliver fulgt.
Frem for at det er menneskesmuglerne,
der dikterer, hvem der kommer hertil.
VI SKAL HJÆLPE ENDNU
FLERE FLYGTNINGE GLOBALT
Mattias Tesfaye slår gang på gang fast, at
Danmark selvfølgelig skal hjælpe verdens
mange flygtninge. Men han vil gøre op
med forestillingen om, at man bedst hjælper flygtninge, ved at de kommer til Danmark og søger om asyl. Tværtimod skal
vi sætte ind med hjælpen der, hvor der er
flest flygtninge, og hvor de mest udsatte
flygtninge opholder sig. Dem, som ikke
har midlerne til at kæmpe sig til Europa.
Et nyt modtagecenter er derfor ikke
det eneste spor i regeringens asylpolitik.
Et andet spor handler om at skrue op for
hjælpen i nærområderne:

– Vi ønsker faktisk at hjælpe flere
flygtninge globalt. Det er derfor, regeringen har skruet op for hjælpen til
flygtninge i nærområder og skrøbelige
lande, hvor langt størstedelen af verdens
flygtninge opholder sig, hvor behovene er
størst, og hvor pengene rækker længst.
På den måde kan vi hjælpe flere og mere.
Ambitionen er at afsætte i alt 3,5 mia. kr.
ekstra i 2025 til migration, nærområder og
skrøbelige stater, fremhæver han.
INTERNATIONALE SPILLEREGLER SKAL
OVERHOLDES
Men tilbage til spørgsmålet om et
modtagecenter. For er det overhovedet
realistisk, at der kan indgås en aftale med
et partnerland om at huse et modtagecenter? Hvad skulle partnerlandet få ud
af det?
– Det er klart, at et samarbejde med
tredjelande om overførsel af asylansøgere
skal bygge på et ligeværdigt partnerskab.
Det er derfor også klart, at begge parter
skal føle, at de får noget ud af en eventuel
aftale. Hvad det konkret vil være, kommer
an på mange ting, for eksempel hvad det
enkelte land selv fremfører i forhandlingerne, forklarer Mattias Tesfaye.
Eksperter har peget på, at selvom vi
etablerer et modtagecenter i et tredjeland, så vil det stadig være Danmark, som
har ansvaret for, at asylansøgernes rettigheder respekteres. Hvordan vil du sikre
det, når du sidder tusindvis af kilometer
væk?
– Det er helt afgørende, at alle internationale spilleregler overholdes. Det er for-

udsætningen for, at vi vil indgå en aftale
med et tredjeland. Ligesom vi skal have en
monitoreringsmekanisme på plads, så vi
løbende kan sikre os, at tredjelandet lever
op til den aftale, vi bliver enige om.
Markante aktører såsom UNHCR og
Den Afrikanske Union har kritiseret
Danmarks arbejde med at oprette et
modtagecenter. Bør regeringen ikke lytte
til den kritik?
– Vi lytter altid til kritik. Vi er i løbende
dialog med blandt andet UNHCR. Jeg er
derfor godt klar over, at vi ikke er 100
procent enige om alt på udlændingeområdet. Men vi mener, at problemerne med
menneskesmugling skal stoppes. Mennesker, der vil til Europa, bør ankomme
ad legale veje. Enten via FN’s kvotesystem
for flygtninge eller som indvandrere, der
lever op til de krav, som man i hvert land
har vedtaget.

om blandt andet asylpolitik, og en rwandisk embedsmandsdelegation var i januar
på besøg i Danmark.
Ser du Rwanda som et muligt partnerland?
– Vi har sagt fra første dag, at problemerne i asylsystemet skal håndteres i et
tæt samarbejde med et partnerland uden
for Europa. Den dialog er på vej ind i en
meget vigtig fase, og jeg tror, enhver kan
forstå, at den også er nødt til at være fortrolig og grundig. Jeg håber, at jeg inden
alt for længe kan blive mere konkret.
Kritikere har peget på, at det vil være
svært for Danmark alene at stable en
aftale på benene. Og at en så stor omlægning af asylpolitikken derfor bør ske i
samarbejde med EU. Men Mattias Tesfaye
ser det omvendt som en mulighed for, at

Danmark også på dette område kan gå
foran: – Vi håber at kunne inspirere andre
europæiske lande til at gå samme vej,
fortæller han.
I har haft regeringsmagten i 2½ år, og
der er stadig ikke nogen aftale på plads
med nogen lande. Har I taget munden for
fuld og indset, at det måske ikke er så
realistisk alligevel at oprette et modtagecenter uden for Danmark?
– Vi ønsker ikke at stoppe migration.
Det kan man heller ikke. Men vi skal have
bedre kontrol med migrationen. Derfor
arbejder regeringen videre på at få etableret et ligeværdigt samarbejde med et
partnerland uden for EU om at håndtere
migration bedre. Det arbejde er godt i
gang, og vi er på ingen måde ved at give
op, slutter Mattias Tesfaye.

HÅBER AT KUNNE INSPIRERE ANDRE
LANDE TIL AT GÅ SAMME VEJ
Regeringen har endnu ikke meldt noget
konkret ud om et samarbejde med et
partnerland om at oprette et modtagecenter. Sidste år var Mattias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen
i Rwanda for at indgå en samarbejdsaftale

HER ER
SOCIALDEMOKRATIETS
ASYLFORSLAG
•	Danmark indgår en aftale med et
partnerland uden for Europa om at
oprette et modtagecenter i partnerlandet.
•	Når en asylansøger søger om asyl i
Danmark, overføres personen til et
modtagecenter i partnerlandet.
•	Asylansøgeren opholder sig på
modtagecentret, mens myndighederne
behandler ansøgningen om asyl.
•	Hvis personen får afslag på asyl, sendes
personen tilbage til sit oprindelsesland.
•	Hvis personen får tilkendt asyl, skal den
pågældende opholde sig i partnerlandet
i al den tid, vedkommende har behov
for beskyttelse. Derudover er det målet,
at personen skal integreres lokalt i det
pågældende partnerland, som Danmark
har indgået aftale med.
•	Danmark skal tage imod flere
kvoteflygtninge og øge hjælpen til
flygtninge i nærområderne.

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

www.aof.dk
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KANDIDATEN OM KAMPAGNELEDEREN:

”JEG HAR BRUG
FOR EN, DER KAN
TÆNKE FOR MIG”

De frivillige spiller en helt central rolle i de socialdemokratiske valgkampe. Socialdemokraten har mødt en borgmesterkandidat og hendes
kampagneleder for at høre mere om rollerne under valgkampen.

D

et er borgmesterkandidaten, som
har sit ansigt på plakaterne, som
går forrest ud for at møde vælgerne, og som står forrest i debatterne.
Men lige bag borgmesterkandidaten står
en frivillig socialdemokrat med et ganske
særligt ansvar: kampagnelederen.
For når valgkampen ruller, og kandidaten farer rundt fra sted til sted, så er kampagnelederen helt central for, at borgmesterkandidaten har tid og overskud
til at fokusere på at vinde eller genvinde
borgmesterposten. Det fortæller Køges
borgmester Marie Stærke, som også er
næstformand for Socialdemokratiet, og
hendes kampagneleder fra det netop
overståede kommunalvalg, Rosemarie
Nørgaard Visby.
– Grundlæggende har jeg brug for
en, der kan tænke for mig. Når man er i
valgkamp, så sker der så meget inde i ens
hoved, og man er så målrettet mod det,
man gerne vil opnå, altså borgmesterposten, at der er en masse, der forsvinder i
tågerne, forklarer Marie Stærke.
Derfor er der brug for en, som kan have
styr på materialer, styr på kalender og
aftalerne og kan samle op på de vigtigste
pointer, når hun har været ude til møder
og debatter. – Vi talte om, at Rose skulle
have en rolle som min PA [personlig assistent, red.]. For ud over de helt lavpraktiske ting har jeg brug for en, som kan
tænke forud og se, hvad det er, jeg kan få
brug for.
KENDTE IKKE HINANDEN FØR VALGKAMPEN
Det betød også noget for Marie Stærke, at
hun denne gang var borgmester og derfor
ikke havde samme overskud som for fire
år siden.
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Halloween-kampagnen
med græskar var en af
Rosemarie Nørgaard
Visbys kampagneideer.

Marie Stærke til debat
med de andre partiers
spidskandidater.

– Ved valget i 2017 var jeg udfordreren,
og der havde jeg meget mere tid. Denne
gang havde jeg også et borgmesterjob at
passe, og det var hårdt. Der er også ret
strenge regler for, hvad borgmestre må
bruge deres sekretariat til. Og det er helt
fint, for skatteyderne skal jo ikke betale
for min valgkamp. Men så er det rigtig
fint, når man netop er borgmester, at
have en kampagneleder at trække på.
Rosemarie Nørgaard Visby har gennem
tre år været formand for DSU Distrikt
Sjælland. Faktisk kendte hun slet ikke
Marie Stærke personligt, da hun første
gang hørte, at hun var på udkig efter en
kampagneleder til det kommende kommunalvalg.
– Vi tog en snak og talte om forventninger. Jeg synes, at vi havde en rigtig
god kemi. Det er vigtigt at have nogen,
man kan spejle sig i, og jeg kunne virkelig
spejle mig i Marie. Jeg kan huske, at jeg
som DSU’er engang havde hørt hende tale
og blev meget inspireret, fortæller hun.
Rosemarie Nørgaard Visby bor til daglig
i København, hvor hun læser til lærer. Alligevel tøvede hun ikke med at tage flere
uger ud af kalenderen for at føre valgkamp i en helt anden kommune. – Noget
af det, man lærer, når man er ungdoms
politisk aktiv, er at have mange bolde i
luften. Man går glip af noget undervisning,
men så må man jo læse det op senere.
På grund af coronasituationen kom
valgkampen i Køge først for alvor i gang
efter sommeren 2021. Og særligt i de
sidste tre uger op til kommunalvalget blev
der ført intensiv kampagne.

VIGTIGT MED SPARRINGSPARTNER
En kampagneleder skal også kunne tænke
i både politik og kampagne og komme
med idéer til, hvordan kandidatens budskaber kan komme ud til vælgerne. Derfor

blev Rosemarie Nørgaard Visby også klædt
på med viden om forholdene i kommunen,
ikke mindst i forhold til Marie Stærkes
mærkesager om blandt andet ældre, tryghed og uddannelse.
– Det, jeg kan, er at tage den politik,
Marie går til valg på, og så se, hvordan vi
kan gøre det til en kampagne og få folk i
tale. Jeg synes, det er megafedt at komme
ud at tale med mennesker. Det er det, jeg
er god til og kan byde ind med, fortæller
hun.
– Rose var supergod til at komme med
idéer, der hurtigt kunne føres ud i livet,
uden at der skulle produceres en masse
materiale. For eksempel at sætte et
whiteboard op på torvet i Køge, hvor folk
kunne skrive, hvad god ældrepolitik er for
dem. Eller at lade børnene skære græskar,
mens vi fik en snak med forældrene. Rose
var rigtig god til at få skabt anledninger til
at tale med folk, smiler Marie Stærke.
En anden vigtig opgave bestod i at tage
med til debatmøder og skrive pointer ned,
som kunne bruges i den videre valgkamp
eller til opslag på Facebook. – Jeg lyttede
efter, hvad de andre spidskandidater
sagde, når de var ude i debatter. Og prøvede at høre, hvad der rørte sig politisk,
fortæller Rosemarie Nørgaard Visby.
– Det var fedt at høre hendes umiddelbare tanker. Der var engang til en debat,
hvor hun sagde, at jeg virkede træt og
ikke virkede til at have overskud. Der er
det godt at have en sparringspartner,
fortæller Marie Stærke. – Normalt er jeg
meget selvkørende på Facebook, men her
havde jeg simpelthen ikke overskuddet til
det. Så her var Rose også supergod til at
hjælpe undervejs.
FOKUS PÅ HELE HOLDET
Rosemarie Nørgaard Visby havde tidligere
været med til at føre valgkamp for Kaare
Dybvad ved folketingsvalget i 2019. Og
selvom der selvfølgelig er ligheder mellem
et folketingsvalg og et kommunalvalg, så
blev hun hurtigt slået af forskellene:
– Dengang var der én kandidat, og de
mennesker, der var samlet, var meget
ens og tænkte på samme måde. Der var
en klar plan for, hvor man skulle på dør til
dør, skrive læserbreve og den slags. Her
var der et meget bredt kandidatfelt med
mange forskellige mennesker, som gjorde
tingene på hver deres måde, kørte deres

egne kampagner og havde hver deres
mærkesager.
Som kampagneleder stod hun også for
kontakten til Socialdemokratiet i Køge og
den faste kerne på cirka 20 aktive, der var
med i kampagnen. Og som valgkampen
skred frem, begyndte ikke blot socialdemokrater, men også de andre partiers
kandidater at henvende sig til hende.
– I stedet for at de kom til Marie med
alle frustrationerne, så kom de til mig. Jeg
har ikke noget investeret i det. Man bliver
lidt hårdhudet af det. Det kan lyde lidt
kynisk, men det lærer man at lukke ned
for og skille tingene ad, forklarer hun.
Marie Stærke nikker. – Det betyder meget for mig at have det mentale overskud,
så jeg også kan tage de sidste skridt hjem.

God valgkampsstemning. Marie Stærke (nr.
to fra venstre) og Rosemarie Nørgaard Visby
(yderst til højre) til et arrangement for kvindelige kandidater på Hugos Kælder i Køge.

Faktisk fremhæver Rosemarie Nørgaard
Visby netop samarbejdet som noget af
det vigtigste, hun har lært i sin tid som
kampagneleder.
– Vi unge, der er skolet i DSU, kan noget.
Men de ældre, der har en anden baggrund,
kan også noget. Jeg har lært en masse om
at samarbejde med folk, der har en anden
baggrund og en anden erfaring end mig
selv, og jeg tror, det er godt at blive udfordret på, at tingene godt kan gøres på en
anden måde, end man er vant til. Jeg tror
i det hele taget, at vi kan blive bedre til at
bruge hinandens kompetencer og arbejde
som et hold, slutter hun.
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BORGMESTRE
H E R E R D E S O C I A L D E M O K R AT I S K E

Allan
Steenberg
Andersen

Socialdemokratiet er stadig det klart
største borgmesterparti efter kommunalvalget i november 2021. I 44 ud af landets
98 kommuner og i 3 ud af 5 regioner sidder
en socialdemokratisk borgmester eller
regionsrådsformand for bordenden. Socialdemokraten bringer her en oversigt over de
44 socialdemokratiske borgmestre, som for
første, anden, tredje eller for nogles vedkommende fjerde gang har kunnet trække
borgmesterkæden over hovedet.
Carsten
Rasmussen

Borgmester i Tårnby Kommune
siden 2018

Christina
Krzyrosiak
Hansen

Erik
Lauritzen

Birgit
Stenbak
Hansen

Borgmester i Frederikshavn
Kommune siden 2014

Frands
Fischer

Bo
Hansen

Borgmester i Svendborg
Kommune siden 2018

H.C.
Østerby

Britt
Jensen

Borgmester i Rødovre Kommune
siden 2020

Hans
Stavnsager

Foto: Peter Jarvad

Borgmester i Næstved Kommune
siden 2011

Helle
Gade

Borgmester i Silkeborg
Kommune siden 2022 – nyvalgt

Borgmester i Holbæk Kommune
siden 2018

Henning
Urban
Dam Nielsen

Borgmester i Stevns Kommune
siden 2022 – nyvalgt
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Borgmester i Sønderborg
Kommune siden 2014

Holger
Schou
Rasmussen

Borgmester i Lolland Kommune
siden 2014

Borgmester i Skanderborg
Kommune siden 2019

Jacob
Bundsgaard

Borgmester i Aarhus Kommune
siden 2011

Borgmester i Holstebro
Kommune siden 2010

Jesper
Würtzen

Borgmester i Ballerup Kommune
siden 2012

Borgmester i Faaborg-Midtfyn
Kommune siden 2018

Johannes
Lundsfryd
Jensen

Borgmester i Middelfart
Kommune siden 2017

Kasper
Damsgaard

Borgmester i Glostrup Kommune
siden 2022 – nyvalgt

Marie
Stærke

Borgmester i Køge Kommune
2007-13 og igen siden 2018

Peter
Hansted

Borgmester i Ærø Kommune
siden 2022 – nyvalgt

Steen
Wrist
Ørts

Borgmester i Fredericia
Kommune siden 2021

Tomas
Breddam

Borgmester i Roskilde Kommune
siden 2019

Kasper
Ejsing
Olesen

Borgmester i Kerteminde
Kommune siden 2018

Merete
Amdisen

Borgmester i Ishøj Kommune
siden 2022 – nyvalgt

Peter
Rahbæk
Juel

Borgmester i Odense Kommune
siden 2017

Steffen
Jensen

Borgmester i Halsnæs Kommune
siden 2018

Torben
Hansen

Borgmester i Randers Kommune
siden 2018

Kent
Max
Magelund

Borgmester i Brøndby Kommune
siden 2016

Michael
Stegger

Borgmester i Syddjurs Kommune
siden 2022 – nyvalgt

Peter
Sørensen

Borgmester i Horsens Kommune
siden 2012

Thomas
Gyldal
Petersen

Borgmester i Herlev Kommune
siden 2011

Trine
Græse

Borgmester i Gladsaxe Kommune
siden 2017

* E
 nkelte kommuner har ikke borgmesterkæder, og i enkelte kommuner har det ikke været
muligt at skaffe et billede med borgmesterkæde inden redaktionens slutning.

Kirsten
Jensen

Borgmester i Hillerød Kommune
2007-13 og igen siden 2018

Michael
Vindfeldt

Borgmester i Frederiksberg
Kommune siden 2022 – nyvalgt

Simon
Hansen

Borgmester i Guldborgsund
Kommune siden 2022 – nyvalgt

Thomas
Kastrup-Larsen

Borgmester i Aalborg Kommune
siden 2014

Vicky
Holst
Rasmussen

Borgmester i Egedal Kommune
siden 2022 – nyvalgt

Lone
Jakobi

Marcel
Meijer

Borgmester i Odder Kommune
siden 2022 – nyvalgt

Borgmester i Samsø Kommune
siden 2014

Mikael
Smed

Ole
Bondo
Christensen

Borgmester i Vordingborg
Kommune siden 2018

Borgmester i Furesø Kommune
siden 2010

Sophie
Hæstorp
Andersen

Steen
Christiansen

Borgmester i Københavns
Kommune siden 2022 – nyvalgt

Borgmester i Albertslund
Kommune siden 2010

Thomas
Lykke
Pedersen

Tina
Tving
Stauning

Borgmester i Fredensborg
Kommune siden 2010

Borgmester i Frederikssund
Kommune siden 2022 – nyvalgt

Regionsformænd
Anders
Kühnau

Heino
Knudsen

Formand for Region
Formand for Region
Midtjylland siden 2018 Sjælland siden 2018

Lars
Gaardhøj

Formand for Region
Hovedstaden siden 2021
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NY FORSKNING:

REGNEMODELLER
FAVORISERER
BLÅ POLITIK

De økonomiske regnemodeller har betydning for den økonomiske
politik, der bliver ført. Det fortæller Niels Fuglsang, som netop har
skrevet en ph.d.-afhandling om de meget omtalte regnemodeller,
der bruges af Finansministeriet.

D

e økonomiske regnemodeller er
skæve. De favoriserer borgerlig
politik som skattelettelser og
nedskæringer på ydelser på bekostning af
investeringer i eksempelvis daginstitutioner, skoler og sociale indsatser.
Sådan lyder det fra socialdemokraten
Niels Fuglsang, som ud over at være
medlem af Europa-Parlamentet også
har forsket i økonomiske regnemodeller
gennem flere år. I december forsvarede
han sin ph.d.-afhandling på Copenhagen
Business School, og han er ikke i tvivl om,
at regnemodellerne har stor betydning for
den politik, der bliver ført i dag.
– Regnemodeller er ikke politisk neu-
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trale. De har kun en del af virkeligheden
med, og i dag er det primært den del af
virkeligheden, der handler om at skabe
økonomiske incitamenter ved for eksempel at sænke skatten. Så grundlæggende
siger den filosofi, der ligger bag regnemodellerne, at det er Liberal Alliance, som
har ret, lyder det fra Niels Fuglsang.
REGNEMODEL
Regnemodeller bruges af Finansministeriet til at beregne de økonomiske konsekvenser af politiske forslag. Det kan være
konsekvenser for eksempelvis arbejdspladser, produktivitet, bruttonationalprodukt og statens indtægter og udgifter. En

regnemodel består af en masse antagelser om, hvordan økonomien fungerer, og
hvordan forskellige ændringer af eksempelvis skatter og overførsler påvirker
borgernes adfærd. Finansministeriet har
siden 1970’erne brugt ADAM-modellen,
der er udviklet af Danmarks Statistik.
REGNEMODELLER BLÅSTEMPLER
BLÅ POLITIK
Niels Fuglsangs interesse for de økonomiske regnemodeller blev vakt tilbage
i 2015. Liberal Alliances Ole Birk Olesen
havde bedt den socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon om at bruge
Finansministeriets regnemodel til at regne

på konsekvenserne af Liberal Alliances
økonomiske plan.
Resultatet vakte stor opsigt. Finansministeriet kom nemlig frem til, at planen
ville skaffe 124.000 flere arbejdspladser
og gøre Danmark over 100 milliarder kroner rigere de kommende år. Primært ved
at sænke skatter, overførselsindkomster
og ved at hæve pensionsalderen.
Til gengæld tog beregningerne ikke
højde for mulige negative konsekvenser
af Liberal Alliances forslag om at skære
ned på den offentlige sektor. Betydningen
af gode daginstitutioner og adgang til
uddannelse for alle indgik nemlig ikke i
Finansministeriets regnemodel.
– Det var et enormt komplekst spørgsmål, syntes jeg. På den ene side forsvarede Bjarne Corydon regnemodellerne. På
den anden side kan jeg huske, at Mogens
Lykketoft sagde, at hvis Stauning havde
skullet bruge regnemodellerne, så var velfærdsstaten aldrig blevet oprettet, husker
Niels Fuglsang.
– Og så provokerede det mig også, at
politikerne fik at vide, at modellerne bare
var helt objektiv, økonomisk videnskab,
som de ikke skulle blande sig i. Det synes
jeg var både vigtigt og interessant.
FRA VIGGO KAMPMANN TIL
ANDERS FOGH
Niels Fuglsang understreger, at der er
mange fordele ved at have økonomiske
regnemodeller. – Det er grundforudsætningen for, at vi kan diskutere økonomi,
at vi er enige om, hvordan vi regner, og
hvilke sammenhænge der er i økonomien.
Det skaber et fælles sprog omkring økonomien, som gør, at vi kan forhandle med
hinanden.
Det første skridt i udviklingen af regnemodeller blev taget i årene efter Anden
Verdenskrig, da økonomerne for alvor
begyndte at indtage centraladministrationen, og den senere statsminister Viggo
Kampmann som embedsmand i Finansministeriet udviklede Danmarks første
nationalregnskab (se artiklen side 28-29).
I takt med udviklingen af velfærdsstaten steg også behovet for at kunne regne
på konsekvenser af nye reformer, så der
var styr på udgifter og indtægter. I midten
af 1970’erne udviklede Danmark Statistik
derfor modellen ADAM (Annual Danish
Aggregate Model), der blev taget i brug af
Finansministeriet.

Niels Fuglsangs forskning peger på, at
det var den senere statsminister Anders
Fogh Rasmussen, der som skatteminister
i slutningen af 80’erne begyndte at ændre
regnestykkerne ved at medregne de såkaldte ”dynamiske effekter”.
– Det er Anders Fogh, som siger, at man
skal begynde at regne på økonomiske
incitamenter som lavere skat og lavere
overførsler. Anders Foghs regneregler
dannede dengang grundlag for Poul
Schlüters store plan om at sænke skatterne og give mere plads til markedet. Men
det er først fra begyndelsen af nullerne, at
man begynder mere systematisk at regne
med dynamiske effekter.
FORSKNING KAN GIVE NY VIDEN
TIL REGNEMODELLER
Pludselig viste regnemodellerne altså
store gevinster ved højere pensionsalder,
lavere skat og lavere overførselsindkomster. Til gengæld var der ikke nogen
gevinst ved eksempelvis børnehaver og
folkeskoler.
– Mange af de ting, man har taget med
i regnemodellerne de sidste 20-30 år,
handler om økonomiske incitamenter.
Selv hvis man anerkender, at økonomiske
incitamenter er en del af virkeligheden, så
er det jo ikke det eneste, der styrer mennesker. Det er jo ikke politisk neutralt,
mener Niels Fuglsang.
De nuværende regnemodeller regner
altså skævt. Men hvad gør vi så herfra?
Niels Fuglsang understreger, at det er
vigtigt, at modellerne ændres på baggrund af viden og forskning og ikke bare
ud fra politiske mavefornemmelser. Han
ser derfor to mulige veje frem:
– Den ene mulighed er, at vi får mere viden om værdien af for eksempel børnehaver og folkeskole. Det kan vi for eksempel

gøre ved at sætte penge af til forskning i
det her område. Den anden mulighed er,
at vi gør regnemodellerne mindre komplicerede ved helt at fjerne de dynamiske
effekter. Så må politikerne selv argumentere for, hvorfor det er rigtigt at investere
i folkeskolen eller sænke skatten, uden at
gemme sig bag regnemodellen.
REGERINGEN VIL KULEGRAVE
REGNEMODELLER
Regeringen har allerede igangsat flere tiltag for at forbedre regnemodellerne. Kort
efter regeringsskiftet sendte finansminister Nicolai Wammen Finansministeriets
regnemodeller til et serviceeftersyn hos
de økonomiske vismænd. Det skal sikre,
at modellerne bygger på den nyeste økonomiske forskning.
Nicolai Wammen satte også gang i arbejdet med at udvikle ”grønne” regnemodeller. Så man i fremtiden ikke kun regner
på, hvad nye forslag har af konsekvenser
for økonomien, men også indregner konsekvenserne for klima og miljø.
Endelig har regeringen nedsat en
såkaldt reformkommission med den tidligere overvismand Nina Smith i spidsen.
Kommissionen skal blandt andet komme
med forslag til, hvordan man kan regne
på effekterne af såkaldte ”andengenerationsreformer”. Andengenerationsreformer
kan være tiltag, som eksempelvis får flere
unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller mindsker sygefraværet i
den offentlige sektor.
Niels Fuglsang hilser de forskellige tiltag
velkommen og glæder sig til at følge det
videre arbejde: – Jeg synes, det er rigtig
godt, at der er sat nogle ting i gang, og jeg
tror og håber, at der bliver fulgt op på det.
Jeg tror virkelig, at der er mulighed for at
gennemføre nogle forandringer.

DYNAMISK EFFEKT
En dynamisk effekt betyder, at en ændring i den
økonomiske politik fører til adfærdsændringer hos
borgerne. Finansministeriet mener eksempelvis, at der
er dynamiske effekter ved at sænke skatten, fordi lavere
skat giver folk lyst til at arbejde mere og dermed øger
udbuddet af arbejdskraft.
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KULTUREN SAMLER OG
HAR EN VIGTIG ROLLE I
AT STÅ OP IMOD ALT DET,
DER KAN SPLITTE OS
For godt et halvt år siden overtog Ane Halsboe-Jørgensen embedet som
kulturminister og kirkeminister. Siden er vi blevet ramt af endnu en coronabølge, vi er kommet ud på den anden side, og de længe ventede medieforhandlinger er skudt i gang.

AF JULIE STEENBUCH HOLT

A

ne Halsboe-Jørgensen blev kulturminister og kirkeminister i august
sidste år på et tidspunkt uden
restriktioner, men sådan skulle det som
bekendt ikke fortsætte. Det blev derfor
nok et lidt andet halvt år som kulturminister og kirkeminister for Ane HalsboeJørgensen end det, vi oprindeligt kiggede
ind i.
Ikke desto mindre har dette halve år
været spændende for hende, fortæller hun
selv. Hun hæfter sig især ved den store
kraft, som især kulturområdet har i vores
samfund. Set i lyset af noget af den uro og
splittelse uden for landets grænser, som
vi ser lige nu, spiller kulturen og det at
værne om vores fælles samtale en ekstra
vigtig rolle.
– Det kræver jo en vis sammenhængskraft i et samfund. Det kræver nogle
medier, man kan stole på. Det kræver,
at vi ikke lever i hver vores ekkokammer
på de sociale medier. For at kunne stå op
imod det kræver det, at vi ikke er splittet
som land. Og der mener jeg virkelig, at
kulturen har en vigtig rolle at spille, siger
Ane Halsboe-Jørgensen.
Derfor synes hun også, at det er rigtig
ærgerligt, at vi nogle gange ser kulturen
som ”flødeskum på toppen”, når det i
virkeligheden er ret grundlæggende for
vores samfund, og for at vi hænger sammen som land.
I sommer fortalte Ane Halsboe-Jørgensen til Socialdemokraten, at hun følte det
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som et stort privilegium at blive kulturminister og kirkeminister, og den følelse har
ikke fortaget sig. Hun har haft muligheden
for at møde mange af de mennesker, der
er en stor del af den danske kulturverden,
og hun er taknemmelig for, at så mange
mennesker er åbne for at lukke hende
ind i en verden, der skal læres gennem
oplevelser.
”VI ER HELT INDE AT RØRE VED NOGET,
SOM MENNESKER HAR EN KLAR
HOLDNING TIL”
Det har været en positiv overraskelse for
Ane Halsboe-Jørgensen, at danskerne
er så diskussionslystne og engagerede,
når det kommer til spørgsmålet om det
danske kulturliv, uanset om det udspiller
sig i en håndboldhal, til en koncert, på en
teaterscene eller i medierne.
– Vi er helt inde at røre ved noget, som
mennesker har en klar holdning til, fordi
det er noget, de kan forholde sig til i deres

27. august 2021.
Ane Halsboe-Jørgensen fik lov at
smugkigge på den imponerende
udstilling ”Efter stilheden – kunstens kvinder tager ordet” på
Statens Museum for Kunst.

28. september 2022.
Ane Halsboe-Jørgensen besøger
åbning af Kunsten i Aalborgs nye
udstilling om arbejdslivet.

eget liv. Jeg elsker, at folk tager del i diskussionerne på området, siger hun.
I mange år har der dog været en splittelse på området, mener hun. En knast,
der stadig spøger, og som er kendetegnet
ved en mening om, at noget er finere end
noget andet, og noget er mere snobbet
end noget andet.
– Det kunne jeg rigtig godt tænke mig
at bryde med for i stedet at skabe en
nysgerrig tilgang til hinanden, hvor vi
respekterer hinandens forskelligheder,
og hvor det hverken er finere eller mere
snobbet at tilbringe sin tid i en kunsthal frem for en håndboldhal, siger Ane
Halsboe-Jørgensen.
VI HAR HOLDT HÅNDEN UNDER KULTURLIVET – NU SKAL VI UD OG OPLEVE DEN
I december kom der endnu en hjælpepakke til det pressede og nedlukkede kulturliv,
og en ekstra håndsrækning blev bl.a. en
øget økonomisk sikkerhed for de mange
kunstnere, der sidste gang ikke blev kompenseret for aflyste arrangørkontrakter.
Der er nu ingen restriktioner tilbage i
samfundet, og derfor er opgaven med at
få kulturen tilbage på fode blevet en lidt
anden, mener Ane Halsboe-Jørgensen.
Opgaven kan ikke kun løses inde fra et
forhandlingslokale, men også med hendes
egen person.
– Jeg kan f.eks. gøre det ved, at statsministeren og jeg viser os til kulturarrangementer. I sidste uge var vi i teateret. I
aften skal jeg i biografen og i næste uge til
koncert. Det prioriterer jeg rigtig højt, for
jeg mener, at der er noget symbolsk i det.
Ikke bare at jeg viser, at det er trygt, men
også at jeg inspirerer til, at vi kan det her
igen, siger hun og fortsætter:
– Heldigvis virker det, som om folk
mest af alt bare har savnet det. Savnet at
være sammen, at stå i et menneskehav
og synge med på musikken eller opleve
scenekunst. Derfor håber og tror jeg, at
opgaven bliver mindre, end vi i en periode
havde frygtet.

24. november 2021.
Fyraftensmøde om kunst og kultur med gode folk i Skagen.

6. november 2022.
Ane Halsboe-Jørgensen slog vejen
forbi Socialdemokratiets stand
på årets Bogforum. Her fortalte
hun om sit kapitel i ”De rejste sig
trodsigt i vrimlen”, der handler om
verdens første kvindelige minister
i en parlamentarisk regering, socialdemokraten Nina Bang.

TO FORSKELLIGE MINISTERIER
De sidste mange år – afbrudt af få omrokeringer – har kulturministeren i Danmark
også været kirkeminister – som jo dækker
over alle trossamfund i Danmark. Selvom
det kan ligne, at dette område ikke fylder
lige så meget i ministerens arbejde, så er
der ifølge Ane Halsboe-Jørgensen en god
forklaring på den opfattelse.
Når det gælder folkekirken, findes der
24. november 2021.
Besøg hos Bogbrugsen i Ingstrup.
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3. februar 2022.
Ane Halsboe-Jørgensen på vej til
Ringsted for at præsentere regeringens medieudspil.

24. november 2021.
Ane Halsboe-Jørgensens første 100
dage som minister.
Her besøger hun
Ingstrup Kirke.

15. januar 2022.
Besøg på det genopbyggede Frihedsmuseet sammen
med direktør for Nationalmuseet Rane
Willerslev (th.).

6. november 2021.
Ane Halsboe-Jørgensen står her med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen
til årets Bogforum i Bella Center.
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en høj grad af lokal demokratisk organisering og lokalt demokratisk valgte biskopper samt menighedsråd og andre lokale
kræfter, der tegner kirken i hverdagen.
Derfor vil man nok opleve mindre politisk
indblanding og regulering fra en kirkeministers side end fra andre ministre på
deres ressortområde.
– Det er jo stadig vigtigt, at der politisk
bliver holdt en hånd på rattet i nogle af
tingene, men det er på mange måder et
anderledes område at være minister for.
Jeg dedikerer meget tid til det, og jeg synes virkelig, at der er noget i tiden, noget
ånd, noget fællesskab og noget perspektiv
på tilværelsen, vi kan hente der, som jeg
gerne vil være med til at folde ud, siger
Ane Halsboe-Jørgensen.
MEDIEFORLIGET SKAL SIKRE ALT DET,
INGEN ANDRE SØRGER FOR
I februar præsenterede Ane Halsboe-Jørgensen regeringens udspil som udgangspunkt for de forhandlinger, der skal lede
frem til endnu et medieforlig. Udgangspunktet er, at vi med den stadig hastigt
voksende digitale udvikling og større brug
af sociale medier står i en brydningstid,
hvor den demokratiske samtale er under
pres.
Den skal styrkes, bl.a. gennem en større
demokratisk kontrol med techgiganter
som Facebook og Google.
Der skal kræves mere gennemsigtighed og viden om, hvilke konsekvenser
algoritmerne på de store digitale platforme har for vores liv. Talrige læk fra
bl.a. Facebook har vist, at Instagram har
negative konsekvenser for særligt piger
og unge kvinders trivsel, og at tilgangen
til hadefulde grupper hovedsageligt drives
af platformens egen algoritme. Når vi
har en teknologi, som har så stor påvirkning på os som borgere, vores børn og
samfundsdebat, så er det helt afgørende,
at der er mere åbenhed og – vigtigst af alt
– langt mere demokratisk kontrol. Det er
det, regeringen nu for alvor tager fat om,
samtidig med at gode danske kræfter i
EU som Christel Schaldemose arbejder for
øget regulering af techgiganterne.

Derudover er ønsket at indføre et kulturbidrag for de globale streamingtjenester
i Danmark, der skal bruges på at støtte
produktionen af dansk indhold. Og så skal
vi styrke regionale og lokale kommercielle
medier gennem en omfordeling af mediestøtten. Særligt vigtigt er dette ifølge Ane
Halsboe-Jørgensen, fordi det er den del,
”der ikke kommer af sig selv, og som ingen
andre kommer til at løfte for os”.
Vi skal styrke det nære demokrati, det
fælles danske og den sammenhængskraft,
vi har i vores samfund, og hvor kultur –
hvad enten det er litteratur, film, musik
eller foreningsliv – spiller en stor og vigtig
rolle i at binde os sammen som folk, fordi
vi får indsigt i hinandens liv og en forståelse for hinanden.
Ifølge Ane Halsboe-Jørgensen er det
meget sigende for netop dette, at Årets
Film ved den nylige Robert-uddeling var
”Hvor kragerne vender”:
– Den film er jo et rigtig godt billede på,
hvor forskelligt et Danmark vi rummer,
og hvilke interessante menneskelige
dimensioner der også kan udspille sig, når
vi mødes på tværs.
Vi er nok også mange, der har knebet
en lille tåre eller mange til dokumentaren
”Kandis for livet”, og vi er blevet mindet
om, hvor mange forskellige liv der findes
ude i vores forholdsvis lille land, mener
Ane Halsboe-Jørgensen.
– Jeg mener helt bestemt, at det er film
og dokumentarer som disse, der er medvirkende til, at vi stadig er ét land. Det kan
være svært at forstå, hvor forskellige liv vi
har, men når det bliver sat ind i en ramme
af en film, hjælper det til netop denne
forståelse, siger hun.
VIGTIGST MED EN GOD MEDIEAFTALE
Det vigtigste for Ane Halsboe-Jørgensen
er at lande en god medieaftale, hvor der
netop igangsættes løsninger på de udfordringer, som dette anderledes medieudspil adresserer.
– Jeg håber jo, at tiden har rykket ved
noget – også ved oppositionen, så den
har lyst til at indgå en medieaftale inden
for de rammer, som vi har sat op. Men jeg
kommer ikke til at skære dybt i DR eller
acceptere en medieaftale, hvor vi slet ikke
adresserer de store techgiganter og har et
blindt øje på, at vi skal have nyheder ud til
alle danskere, uanset hvor i landet de bor,
siger hun.

RespEKt

til fødevarearbejderne

Under hele corona-krisen er de hver dag mødt på arbejde og har sørget for,
at vi kan fylde middagstallerkner og køleskab op med lækre fødevarer.
De fortjener hæder og respekt for deres indsats.

IVÆRKSÆTTER OG
SOCIALDEMOKRAT
Niclas Bekker tog springet fra et solidt job i Dansk
Metal for at udleve en livslang drøm om at blive selvstændig. Selvom det har været hårde år med
corona, så er han stadig overbevist om, at det
sociale sikkerhedsnet er vigtigere end lavere skatter.

D

u kan da ikke blive selvstændig,
når du er socialdemokrat?” Allerede i folkeskolen blev Niclas Bekker
mødt af en undren, når han fortalte, at
han drømte om at blive selvstændig. For i
skolen lærte man jo, at arbejderne stemte
på Socialdemokratiet, og de selvstændige
stemte borgerligt.
Men for Niclas Bekker har der aldrig
været nogen modsætning mellem at være
socialdemokrat og så drømmen om at
blive selvstændig. I dag har han udlevet
drømmen, først ved at åbne en kaffebar
i Greve og siden med en ny virksomhed,
bekkershop.dk, hvor han sælger kaffe og
leverer kaffe og kaffemaskiner til virksomheder.
– Jeg ved faktisk ikke, hvor drømmen
om at blive selvstændig kom fra. Men
allerede i 5.-6. klasse havde jeg de første
tanker om det. Jeg tror, det var noget med
friheden, det med at man er sin egen herrer, fortæller han.
Ligesom han fra en ung alder drømte
om at blive selvstændig, så var han også
tidligt bevidst om, at han er socialdemokrat. Hans mor arbejdede i fagbevægelsen, og som barn deltog han derfor i
fagforbundet SID’s store sommerlejre.
– Jeg mødte en verden, hvor mange børn
kom fra helt andre betingelser. Jeg opdagede, at det faktisk ikke er alle, som bare
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kan få det, vi andre opfatter som normalt.
Det var nok der, at jeg forelskede mig i fordelingspolitik. Fordi jeg synes, at alle skal
have mulighed for at leve et godt liv.
TOG SPRINGET FOR
PENSIONSOPSPARINGEN
Trods drømmen om at blive selvstændig
tilbragte Niclas Bekker de første mange
år på arbejdsmarkedet som lønmodtager. Han er uddannet receptionist og fik
arbejde i hotelbranchen. Senere arbejdede han i Dansk Folkeferie, Arbejdernes
Landsbank og Dansk Metal. Gode job med
en fast månedlig indkomst.
I 2009 blev han valgt ind i byrådet i
Greve, og i både 2013 og 2017 var han
Socialdemokratiets borgmesterkandidat i
kommunen. Men i alle årene lå drømmen
om at blive selvstændig og rumsterede
hos Niclas Bekker.
– Der gik noget tid, før jeg tog springet.
Jeg fik jo familie, hus, bil og andre faste
udgifter. Så er det jo et stort spring og en
risiko at tage fra at være lønmodtager
med fast indkomst til at blive selvstændig.
Og så kræver det også en startkapital at
starte en virksomhed op.
Men i 2018 tog han alligevel springet.
Han fik udbetalt sin pensionsopsparing
fra Arbejdernes Landsbank og brugte de
penge til at åbne kaffebaren. – Jeg havde

en lang snak med min kone om drømme
i livet og om at turde kaste sig ud i sine
drømme. Vi var enige om at hæve pensionen og bruge pengene til at åbne en
kaffebar.
OPLEVEDE MODVILJE UNDER CORONA
Niclas Bekker lægger ikke skjul på, at det
har været hårdt arbejde at starte caféen
op. Han har endnu ikke haft en måned,
hvor han som selvstændig har tjent lige så
meget, som han gjorde som lønmodtager.
Han understreger, at han selvfølgelig har
tegnet overenskomst og er optaget af et
godt arbejdsmiljø.
Kun godt et år efter opstarten ramte
coronaen, og Danmark blev lukket ned.
Her så han pludselig en helt ny side af det
at være selvstændig.
– Jeg oplevede, at der – selv i netværk,
hvor jeg plejede at komme – pludselig var
stor vrede mod, at selvstændige fik støttepakker. Der var en holdning om, at selvstændige bare skulle være taknemmelige
for overhovedet at få noget. Det syntes jeg
var svært. Når jeg tror på fordelingspolitik,
så gælder det jo alle. At vi samler alle op,
hvis der sker noget akut. Der oplevede jeg,
at den tanke ikke er så grundfæstet, når
det gælder selvstændige, fortæller han.
– Jeg har været meget aktiv på Twitter
og meget åben om de udfordringer, vi
stod med. Det håber jeg også har været
med til at vise, at ikke alle virksomheder
er store, onde og grådige. Folk bliver ofte
mindre aggressive, når der kommer et
ansigt på.
Han understreger, at han bakker 100
procent op om den måde, regeringen har
håndteret corona på. – Men nogle af søgebetingelserne har været for besværlige.
Det mener jeg godt kunne være skruet
bedre sammen, siger han.

VIGTIGERE MED DAGPENGE
END LAVERE SKAT
Både de borgerlige partier og de store
erhvervsorganisationer har ofte kritiseret
Socialdemokratiet for ikke at forstå erhvervslivets problemer. Særligt spørgsmålet om skat dukker ofte op. Har Niclas
Bekker fået et nyt syn på det, efter at han
er blevet selvstændig?
– Nej, selskabsbeskatningen er ikke en
udfordring for de små virksomheder. For
hvis du tjener så mange penge, at du skal
betale selskabsskat, så er det, fordi det
går virkelig godt. Udfordringen for små
virksomheder er snarere at rejse kapital.
Men der har regeringen faktisk allerede
været i gang med at gøre det nemmere
at låne gennem Vækstfonden og gjort
det muligt at få en erhvervskonto. For
små virksomheder er det ofte de små og
konkrete ting, der gør en forskel.
For Niclas Bekker er det faktisk et helt
andet sted, man bør sætte ind, hvis man
for alvor vil hjælpe de selvstændige. Nemlig ved at lave bedre vilkår for, at man som
selvstændig kan modtage dagpenge, hvis
man må opgive sin virksomhed.
– Vi har været få dage fra konkurs under
corona, og det ville have kostet både
hus og hjem. Og så ville jeg jo ikke have
kunnet få dagpenge, fortæller han. – Vi vil
jo gerne, at der er små selvstændige virksomheder. Det skaber vækst, arbejdspladser og skatteindtægter til velfærd. Men
jeg tror, at mange ville turde mere, hvis
der var et sikkerhedsnet.
MERE FOKUS PÅ DE SELVSTÆNDIGE
Efter nogle år som selvstændig er Niclas
Bekker stadig inkarneret socialdemokrat.
Han kan dog godt savne, at Socialdemokratiet nogle gange signalerer lidt mere
imødekommenhed over for især de små
selvstændige.
– Jeg tror, vi mangler et fokus på små
erhvervsdrivende. Mange håndværkere –
tømrere, smede, frisører – bliver jo små
selvstændige. Når jeg taler med dem, så
fortæller mange, at de holdt op med at
stemme socialdemokratisk, da de blev
selvstændige.
Hvad kan Socialdemokratiet gøre for at
fastholde dem?
– Jeg tror især, det er italesættelsen,
som betyder meget. At man som parti viser, at man ikke kun er for lønmodtagere,
men også gerne vil de små erhvervsdrivende. Det tror jeg betyder mere, end man
lige går og tror.
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DA KAMPMANN
VENDTE ALT
PÅ HOVEDET

I år er det 60 år siden,
Viggo Kampmann forlod
statsministerembedet
og dansk toppolitik. Han
er blevet kaldt den bedst
begavede statsminister,
Danmark har haft. Det er
naturligvis en påstand, der
ikke kan efterprøves, men
hans kreativitet og dybt
faglige økonomiske indsigt
var i særklasse.
AF MARTIN E.O. GRUNZ

”Det er dejligt at være socialdemokrat”,
kunne Viggo Kampmann triumferende
udbryde på kongressen i 1961. Partiet
havde netop vedtaget et nyt principprogram, ”Vejen frem”, der skulle lægge en
ramme for den velfærdsstat, der under de
foregående otte års socialdemokratiske
regeringer var blevet etableret.
Socialdemokratiet stod bomstærkt. Partiet havde dannet en flertalsregering med
Radikale Venstre, men havde også flertal
med det nye parti SF eller enten Venstre
eller Det Konservative Folkeparti. Der
kunne simpelthen ikke dannes et stabilt
flertal uden om Socialdemokratiet.
Valgsejren i 1960 kom på baggrund af
en økonomi i fremgang og en række velfærdsreformer. Den store opbakning fra
vælgerne (Socialdemokratiet fik 42,1 % af
stemmerne) var nok både en tak til H.C.
Hansen, der var død i februar 1960 kun 54
år gammel, og en tillidserklæring til Viggo
Kampmann, der havde været finansminister uafbrudt siden 1953.
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ET ENERGIBUNDT – I DE GODE ÅR
Viggo Kampmann var kommet kometagtigt ind i politik, og hans energi var enorm.
For Hans Hedtoft var det i 1950 et scoop
at kunne gøre den suveræne økonomiske
tekniker Viggo Kampmann til minister.
Den fyrreårige økonom og konsulent i
skattedepartementet var kreativt tænkende og løsningsorienteret. Derudover
var han socialdemokrat og havde været
det siden sine unge år.

Medlemskontingentet havde han dog
svært ved at huske at vedligeholde. Han
havde glemt at melde flytninger og havde
efterfølgende glemt at melde sig ind igen
og betale kontingent. Det blev oplevet
som et lidt pudsigt udslag af distraktion,
men skulle senere vise sig at have en
mere alvorlig baggrund. Viggo Kampmann
havde efter eget udsagn gode og dårlige
år. I de gode var hans energi ustoppelig, i
de dårlige gik det langsomt, og ting, f.eks.

Foto: Jacob Maarbjerg/Ritzau Scanpix

vedligeholdelse af medlemskab, blev
simpelthen glemt.
Langt senere i ministerkarrieren blev
gåden løst: Viggo Kampmann var maniodepressiv. Sygdommen forhindrede ham
ikke i at være hverken central embedsmand eller minister – og det er i sig selv
en vigtig pointe – men at den blev sent
konstateret og derfor i mange år havde
været ubehandlet, førte desværre til, at
han tidligt måtte forlade politik igen.
I første omgang blev ministertiden dog
kort, for efter kun godt en måned måtte
regeringen gå af og give plads til den
borgerlige VK-regering.
FINANSMINISTEREN
I 1953 blev Viggo Kampmann valgt til
Folketinget, og samme år dannede Hans
Hedtoft regering igen. Viggo Kampmann
var finansminister i resten af 1950’erne,
og det betød, at han sad for bordenden,
når finansieringen skulle på plads til de
store reformer, som vi i dag kender som
velfærdssamfundet.
Det blev Viggo Kampmanns store
opgave at formidle, at velfærdspolitikken
ikke bare var rimelig og retfærdig, men
også klog og langsigtet. At investeringerne i velfærden faktisk gjorde Danmark
rigere ved at gøre økonomien større, og at
de øgede personlige muligheder gennem
blandt andet mere uddannelse og fritid
betalte sig mange gange ind i statskassen.
”Gør gode tider bedre”, var Viggo Kampmanns slogan for valgkampen i 1960.
Hans opskrift på resultater var egentlig

VIGGO KAMPMANN OG REGNEMODELLER
Som Niels Fuglsang fortæller i artiklen på side 20-21, så kan udviklingen af
regnemodeller i Danmark spores tilbage
til Viggo Kampmann. Som ung økonom
gjorde Viggo Kampmann karriere som
embedsmand i Finansministeriet. Han
blev hurtigt kendt som en lynhurtig ”talknuser”, blandt andet gennem sit arbejde
i statistikdepartementet.
Viggo Kampmann stiger i graderne, og
da Hans Hedtoft i 1947 opretter et nyt ministerium for økonomisk samordning med
Vilhelm Buhl som minister, bliver Viggo
Kampmann en helt central embedsmand.
Centraladministrationen har hidtil
været domineret af jurister, men som
leder af Det Økonomiske Sekretariat i
det nye ministerium bliver det i høj grad
Viggo Kampmann, de andre ministerier

må rette sig efter, når hans sekretariat
blandt andet vurderer nye lovforslags
økonomiske konsekvenser. Det indvarsler også økonomernes store indflydelse i
centraladministrationen.
I 1948 står Viggo Kampmann bag
udarbejdelsen af Danmarks første nationalregnskab med en opgørelse over
produktion, forbrug, opsparing, investeringer og meget mere. Der ligger et
kæmpe arbejde i at indsamle og opgøre
de mange poster, som aldrig tidligere har
været opgjort samlet.
Nationalregnskabet bliver de kommende år et helt centralt værktøj til at
kunne styre og planlægge den økonomiske udvikling. Og dermed også udviklingen af velfærdsstaten, der for alvor tager
fart de næste årtier.

enkel. Til det unge Frit Forum-medlem Erling Olsen (der langt senere blev minister
og formand for Folketinget) fortalte Viggo
Kampmann: ”Når du løber panden mod en
mur, så skal du ikke pande den ned, men
gå udenom. Du må finde en anden måde
at gøre det på. Brug fantasien”.
Viggo Kampmanns fantasi blev for alvor
sat i sving i 1957, da valgresultatet havde
givet et så mudret Folketing, at ingen
almindelige konstellationer kunne etableres. Viggo Kampmann lagde dog med det
samme mærke til, at Socialdemokratiet
sammen med RV og det lille liberalistiske
parti Retsforbundet (der drømte om at
have fuld grundskyld som eneste skattekilde) havde et flertal. Det var specielt
– men det blev på Viggo Kampmanns
initiativ prøvet for at komme ud af det
politiske dødvande.
Da Viggo Kampmann for anden gang
trådte til som finansminister i 1953, fremsatte han tre hovedprincipper for den socialdemokratiske skattepolitik: Skattesystemet skulle forenkles, intet måtte stå i
vejen for produktiviteten, og opsparingen
skulle støttes. Det var Viggo Kampmann,
når han var klarest: Retfærdighed skulle
kombineres med indkomstudjævning – og
det skulle gøres enkelt og overskueligt.
ET PLUDSELIGT FARVEL
Ved H.C. Hansens tidlige død i 1960 var
det helt oplagt, at Viggo Kampmann blev
formand for Socialdemokratiet og ny
statsminister. Det var som ovenfor beskrevet en succesfuld tid for både dansk
økonomi, velfærdsstaten og Socialdemokratiet. Men allerede lidt over to år efter
var det slut med Viggo Kampmann ved
roret. Han var kommet ind i en dårlig periode, og de mange års sygdom uden behandling havde krævet sit af hans helbred.
Efter flere hjertetilfælde måtte han
og regeringen indse, at det ikke gik.
Daværende udenrigsminister Jens Otto
Krag, der havde haft et tæt og tillidsfuldt
samarbejde med Viggo Kampmann, blev
ny statsminister og formand for Socialdemokratiet.
Viggo Kampmann selv fik et både aktivt
og meningsfuldt videre liv, blandt andet
som bestyrelsesmedlem i Statsanstalten
for Livsforsikring. Viggo Kampmanns
skæbne viser, både hvor store resultater
der kan nås med politisk kreativitet – og
at man kan levere både vigtigt og betydningsfuldt arbejde på trods af psykisk
sygdom.
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Mattias Tesfaye
besøgte Bruxelles
I januar besøgte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye Bruxelles og EuropaParlamentets LIBE-udvalg for at fortælle om
den danske udlændingepolitik. LIBE-udvalget
arbejder med borgernes rettigheder, og her
fylder spørgsmålet om migration i Europa
meget. Udvalgsmedlemmerne har stærke
holdninger til spørgsmålet, og samtidig florerer der mange myter og forkerte antagelser
om Socialdemokratiets politik i ”EU-boblen”.
Det bar diskussionen præg af, og bølgerne
gik højt. ”Hvordan kan du sove om natten?”
spurgte Sophia in’t Veld fra Radikale Venstres
hollandske søsterparti, ”Democrats 66”, oprevet under debatten.
Mattias Tesfaye svarede roligt og grundigt
hele vejen igennem. Både på spørgsmål om
Danmarks indsats mod parallelsamfund,
forslaget om asylcentre uden for EU og vurderingen af Damaskus som et sikkert område.
Mødet ændrede nok ikke Sophia in’t Veld og
hendes meningsfællers holdning til migrationsspørgsmålet, men ministeren gjorde, hvad
han kunne, for at nuancere synet på Danmark
og på Socialdemokratiet.
Det betyder utroligt meget for vores daglige
arbejde som danske socialdemokrater i
Europa-Parlamentet, at vi har en minister,
som tager til Bruxelles for at tage debatten.
Det er en svær debat og en vigtig debat. Jeg
og mine danske kollegaer tager den gerne og
ofte med vores kollegaer her i Europa-Parlamentet. Vi forsøger at rydde misforståelser
væk og nuancere billedet. Min oplevelse er, at
vi langt hen ad vejen deler analysen af problemet på tværs af geografiske og politiske skel:
Det nuværende asylsystem er i stykker. Men
når det kommer til at finde løsninger, er der
stadig langt, før vi når til enighed på tværs af
Europa-Parlamentet.
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Nu har vi taget hul på 2022 og
den sidste del af mandatperioden
her i Europa-Parlamentet.
Der er kun to og et halvt år til
næste valg – den tid kommer
til at flyve af sted.
Her på siden tager jeg dig med
bag kulisserne og ind i nogle af de
overvejelser, vi gør os i EuropaParlamentet.
Jeg håber, du vil læse med.
Mange hilsner
Christel

Halvvejs i mandatperioden
betyder nye ansigter
Nu er vi halvvejs mellem EuropaParlamentsvalget i 2019 og det
i 2024. Traditionelt betyder det
”skiftedag” her i Bruxelles og
Strasbourg. Den officielle ledelse
af parlamentet (præsidenten,
bureauet og kvæstorerne) vælges
på ny, og det samme gør ledelserne
i de politiske grupper. Plenarforsamlingen i januar gik stort set
udelukkende med personvalg. Den
ene 45-minutters elektroniske
afstemning afløste den anden for
at afgøre, hvem der fremover skal
lede møderne i plenarforsamlingen.
Ved valget i 2019 indgik de største
politiske grupper – den konservative EPP og den socialdemokratiske
S&D – en aftale om at dele præsidentposten imellem sig. S&D fik
den første halvdel, og David Sassoli
skulle have været præsident frem
til januar i år. Jeg skriver ”skulle
have været”, for 11. januar – kun
en uge inden plenarforsamlingen –

vågnede vi op til den triste nyhed,
at Sassoli var død. Efter måneder
med svær sygdom og flere indlæggelser tabte han kampen. Der blev
holdt en flot mindeceremoni for
ham i Strasbourg.
Nu har EPP præsidentposten i
Europa-Parlamentet, og den nye
præsident er Roberta Metsola fra
Malta. Hun er 47 år og kvinde,
hvilket er positivt. Desværre er hun
abortmodstander og konservativ,
og det er bestemt ikke positivt. Der
er ingen tvivl om, at vi alle havde
foretrukket, at EPP havde stillet
med en mere progressiv kandidat.
Heldigvis har Europa-Parlamentet
et progressivt flertal, som er
højlydte tilhængere af retten til
abort. Som præsident for EuropaParlamentet skal hun repræsentere
parlamentets holdninger og ikke
sin egen. Vi kommer indædt til at
følge, om hun lever op til det.

FOR FLERE OPLYSNINGER OM S&D-GRUPPEN, SE: WWW.SOCIALISTSANDDEMOCRATS.EU
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Grøn omstilling er en
kernesocialdemokratisk
opgave, fordi den også handler om
at hjælpe dem, der har mindst, med
noget så basalt som at have råd til at
holde deres hjem varmt.
NIELS FUGLSANG

NIELS FUGLSANG:

GRØN OMSTILLING AF EU
SKAL VÆRE LØSNINGEN PÅ
HØJE ENERGIPRISER
De stigende energipriser er højt på dagsordenen både i Danmark og i EU denne vinter. Ifølge
Niels Fuglsang er den langsigtede løsning på de
stigende energipriser et EU, der er selvforsynende med grøn energi.

E

nergipriserne er historisk høje, og
det mærker mange europæere –
også danskerne – denne vinter.
Mange europæere kæmper med at få råd
til at betale deres elregning, og i nogle
tilfælde må mennesker vælge mellem at
varme deres hus eller deres aftensmad
op. Den primære årsag til energikrisen
er ifølge Niels Fuglsang, at EU stadig er
afhængig af at importere fossil naturgas
fra tredjelande og ikke har satset nok på
grøn omstilling.
– Når vi ser på udviklingen i energipriser, er der et tydeligt mønster: Vedvaren-

de energi bliver billigere og billigere, mens
prisen på fossil energi er høj og ustabil.
Desuden har vedvarende energi den fordel, at vi kan producere det selv i Europa.
Det er ikke bare nødvendigt for at løse
klimakrisen, at vi satser på vedvarende
energi. Det er også nødvendigt for at sikre
europæerne energi til en overkommelig
pris.
Niels Fuglsang tilføjer:
– På den måde viser energikrisen, at grøn
omstilling er en kernesocialdemokratisk
opgave, fordi den også handler om at
hjælpe dem, der har mindst, med noget så

basalt som at have råd til at holde deres
hjem varmt.
En overgang til vedvarende energi er
dog ikke nok, fortæller Niels Fuglsang, der
mener, at energieffektivisering også er en
vigtig del af løsningen.
– Vi skal have energi fra vedvarende
kilder, men vi skal samtidig blive bedre til
at bruge energien smartere og mere effektivt. Jo mindre energi vi har brug for til
at dække vores behov, des mindre sårbare
bliver vi over for svingende energipriser. Derfor er det afgørende, at vi får en
ambitiøs lov i EU om energieffektivisering,
hvilket jeg i øjeblikket arbejder hårdt på
som Europa-Parlamentets chefforhandler
på loven.
ATOMKRAFT ER IKKE GRØN ENERGI
Flere politikere fra Venstre og Det Konservative Folkeparti har i den seneste tid talt
varmt om atomkraft og nævnt det som
en mulig del af den grønne omstilling.
Samme holdning finder man hos EuropaKommissionen, der i januar lagde op til at
stemple atomkraft som grøn energi i den
såkaldte taksonomi, der skal skubbe investorer til at investere bæredygtigt. Det er
ifølge Niels Fuglsang et alvorligt sidespor:
– Det er meget bekymrende, at Kommissionen vil stemple atomkraft som grøn
energi, og at Venstre og Det Konservative
Folkeparti bakker op. Atomkraft tager
for lang tid at opsætte, det er for dyrt, og
dertil efterlader det farligt affald. Hvorfor
ikke satse på vedvarende energi fra vind
og sol, som vi allerede er gode til, og som
er langt billigere?
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Halvt inde i sin første valgperiode
er Marianne Vind særligt stolt
af vejpakken, som sikrer bedre
arbejdsvilkår og mere fair konkurrence i lastbilbranchen.

XXXXX

x

Vi har sikret
flertal for en lang
række forbedringer, som
er ved at blive rullet ud
netop nu.
MARIANNE VIND

HALVT IGENNEM FØRSTE PERIODE:

MARIANNE VIND
GØR STATUS OVER
OVERSETE SEJRE I
EUROPA-PARLAMENTET
To og et halvt år er gået, siden Marianne Vind
indtrådte i Europa-Parlamentet. I den anledning
gør hun status over sejrene fra hendes første
tid som EU-politiker.
– Medierne har gudskelov givet masser
af spalteplads til diskussionen om EUmindsteløn, hvor vi har været på dupperne
for at forsvare vores danske model. Men
det har også fjernet opmærksomheden
fra de mange sejre, vi har opnået i denne
periode.
BEDRE ARBEJDSVILKÅR
Marianne Vind har en fortid i den danske
fagbevægelse. Derfor er det arbejdsmarkedsområdet og lønmodtagernes forhold,
som optager hende.
– Vi har sikret flertal for en lang række
forbedringer, som er ved at blive rullet
ud netop nu, forklarer hun og henviser til
den såkaldte vejpakke. – Vejpakken har
sikret bedre arbejdsvilkår for tusindvis
af lastbilchauffører, mens konkurrencen
også bliver mere fair. Nu skal udenlandske
chauffører nemlig lønnes efter danske
forhold, når de kører rundt i Danmark.
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7 SOCIALDEMO
KRATISKE EU-SEJRE
FOR LØNMODTAGERNE
1.	Markante forbedringer af
arbejdsvilkår for lastbilchauffører
2.	Flere muligheder for EU-hjælp til
globaliseringsramte danskere
3.	Skærpede grænseværdier for flere
kræftfremkaldende stoffer
4.	Indførelse af sociale modkrav ved
udbetaling af landbrugsstøtte
5.	Mere fair konkurrence mellem
vognmænd i lastbilbranchen
6.	Beskyttelse af sundhedspersonale
mod farlige medicinprodukter
7.	Blokering for EU-indblanding i
dagpengesystemet.

Sejrene stopper dog ikke ved vejpakken.
Marianne Vind peger også på en anden
aftale:
– Med den nye aftale om EU-landbrugsstøtten kræver vi, at modtagerne skal
følge de regler, som gælder på arbejdsmarkedet, hvis de vil have støtte. Det er
godt nyt for de arbejdere i landbruget,
som slider og slæber under usle vilkår.
STÆRKT FOKUS PÅ
ARBEJDSRELATERET KRÆFT
Den tidligere laborant har også været optaget af at skærpe reguleringen af kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen:
– Mange af mine gamle fagfæller
håndterer giftige kemikalier. Derfor er det
en stor sejr for mig, at vi har vedtaget nye
grænseværdier for flere kræftfremkaldende stoffer. Dermed beskytter vi lønmodtagerne bedre mod arbejdsrelateret kræft.
Også asbest har været på dagsordenen
for den danske socialdemokrat, og med
et massivt flertal i Europa-Parlamentet
blev der i efteråret vedtaget en tekst, som
i stærke vendinger opfordrer EU-Kommissionen til at få kortlagt og fjernet asbest i
gamle bygninger.
OGSÅ EN SEJR FOR DAGPENGESYSTEMET
Marianne Vind fremhæver også, at man
er lykkedes med at bremse en aftale, som
ville have givet EU-borgere ret til danske
dagpenge efter blot én måneds arbejde i
Danmark.
– Nogle gange er det også en sejr, når
vi lykkes med at holde jubeleuropæerne
på afstand. I det lys er det en stor sejr for
vores dagpengesystem, at vi fik bremset forslaget. I den næste halvdel af min
valgperiode vil jeg kæmpe videre for, at
det samme sker med forslaget om EUmindsteløn.

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

CHRISTEL SCHALDEMOSE:

VI SKAL TØJLE
TECHGIGANTERNE.

Da jeg så regeringens udspil til en ny
medieaftale, blev jeg glad. I mere end et
år har jeg stået i spidsen for forhandlingerne i Europa-Parlamentet om Digital
Services Act – en af EU’s største techlove
i disse år – og jeg kan heldigvis se mange
ligheder mellem regeringens udspil og
de forslag, jeg selv har fremsat i EuropaParlamentet, som jeg netop nu forhandler
med det franske formandskab i Rådet.
Det er på høje tid med et opgør med de
store techgiganter, som nægter at tage
samfundsansvar – og kan ende med at
gøre uoprettelig skade på vores demokrati
og samfund. Det kræver stærke socialdemokratiske svar både i Danmark og i EU,
hvis vi skal tøjle techgiganterne. Derfor er
jeg glad for regeringens udspil.
I mange årtier har vores forestilling om
fremtiden været præget af utopi – fremtiden ser altid lys ud. I et årtusinde, hvor
internettet har vundet sit indpas, har fremtiden sjældent stået klarere: Teknologisk
udvikling og digitalisering – det er vejen
frem. Og det er noget, vi i Danmark er ret
gode til. Unge som gamle er med på bølgen.
Når vi er i kontakt med det offentlige, er det
oftest digitalt, når vores børn har modtaget
hjemmeundervisning, er det de seneste to
år foregået online. Det er jo fantastisk med
alle de muligheder, selvom det sjældent
kan stå mål med det fysiske møde.

DET DIGITALE ER BLEVET ET
”VILDE VESTEN”
Men det digitales påvirkning af vores liv er
ikke kun for det bedre. Det havde vi ikke
forudset. Pludselig udfordrer sociale medier vores demokratier ved at sprede had
og splittelse eller fremmer selvskade og
dårligt selvværd og giver unge rigtig ondt i
sjælen. Platformene høster vores data og
sælger dem til højestbydende, som fodrer
vores feed med reklamer baseret på handlemønstre, vi måske slet ikke er bevidste
om. Og ulovlige eller farlige produkter kan
med alt for få, nemme klik lægges i den
virtuelle indkøbskurv og handles hjem fra
den anden side af kloden.
Jeg har længe presset på i forhandlingerne for skrappere regler over for techgiganterne og deres algoritmer. Og det
fortsætter jeg med de næste par måneder,
hvor vi skal slå søm i den endelige aftale.
Det foregår i de såkaldte trilogforhandlinger, hvor jeg sidder over for kommissærerne Margethe Vestager og Thierry Breton og det franske formandskab i Rådet
med minister for digitalisering Cedric O.
Som chefforhandler for mine europæiske, socialdemokratiske kollegaer presser
jeg på for, at techvirksomhederne bliver
gjort ansvarlige for de skader, deres algoritmer skaber.
TECHGIGANTERNE SKAL
STÅ TIL ANSVAR FOR DERES
ALGORITMER
Det er algoritmerne, der via
tal og formler bestemmer,
hvilket indhold vi præsenteres for, når vi scroller på
Facebook og Instagram. Det
er meningen, at de skal give
os mere af det indhold, vi
kan lide og er interesserede
i, så vi bliver længere tid på
platformen. Hvorfor? Fordi

jo længere tid vi bruger på techgiganternes medier, jo flere penge tjener de
på reklamer. De reklamer, som vi måske
knap nok lægger mærke til. Det er big
business, og derfor er algoritmerne centrale i techgiganternes forretningsmodel. Men algoritmerne kan have forfærdelige konsekvenser, det har vi set flere
eksempler på. På YouTube gik videoer
med anmeldelser af bikinier efter kun få
klik over til decideret børnepornografi.
Selvom det – selvfølgelig! – er ulovligt,
promoverede YouTubes algoritme alligevel indholdet. Og på Instagram har
vi set, at algoritmen sender indhold om
spiseforstyrrelser og selvskade til unge
kvinder, som liker billeder og videoer
med sund kost og motion. Det må ikke
ske. Og techgiganterne har et ansvar for
at undgå det.
Dét har jeg særligt fokus på i den nye
techlov. Virksomhederne skal holdes
ansvarlige for deres algoritme og de skadelige konsekvenser, algoritmen har – for
brugerne, sundheden og samfundet. De
skal ikke kunne gemme sig bag et slør af
uvidenhed, så vi tvinger dem til at vurdere
de potentielle konsekvenser ved hver ny
ændring til algoritmen. Det lyder teknisk,
men det er en effektiv måde at tvinge
techgiganterne til at se deres algoritme i
øjnene på. Og til at ændre algoritmen til
det bedre, når den gør skade.
Derudover giver vi flere adgang til at
kigge virksomhederne over skulderen og
ned i algoritmemaskinen. Både forskere
og civilsamfundsorganisationer skal have
adgang, så vi som samfund kan blive klogere på algoritmer. Det vil gavne os alle.
Det er et vidtgående forslag, jeg forhandler for tiden. Det er også en anelse
mere vidtgående end vores regerings
udspil. Men det kan – og skal – også være
mere vidtgående på EU-niveau. For når vi
vedtager noget i EU, påvirker det over 400
millioner mennesker. Samtidig har vi brug
for ambitiøse regeringer som vores egen,
så vi kan lægge pres på techgiganterne fra
flere sider. Nu tager vi kontrollen tilbage.
Nu skal techgiganterne tøjles.
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NAVNE & NOTER

MASSER AF DEBAT PÅ
SOCIALDEMOKRATIETS
EUROPAKONFERENCE
Mange medlemmer
var i december samlet
til Socialdemokratiets
konference om Europas
fremtid, som blev holdt
på Christiansborg. Med
flere oplæg og debatter
blev deltagerne klogere
på regulering af techgiganterne, EU’s økonomiske politik, og hvordan vi
sikrer os mod fremtidens
kriser, hvad enten det
er finansielle kriser eller
sundhedskriser.
Sidst, men ikke mindst,
var der fokus på, hvordan
vi sikrer, at alle lønmodtagere i Europa arbejder
under et godt arbejdsmiljø, så ingen bliver syge
af at gå på arbejde.

Ud over de tre socialdemokratiske medlemmer
af Europa-Parlamentet
deltog også personer som
Mogens Lykketoft, Astrid
Haug, der rådgiver om
sociale medier, og forfatteren Vincent Hendricks.
Med et bredt spænd af
forskere, politikere og
folk, der hver dag arbejder med de specifikke
emner, fik deltagerne
mest muligt ud af det.
Derudover fik deltagerne
også en videohilsen fra
Iratxe García, præsidenten for den socialdemokratiske gruppe i EuropaParlamentet.

NY MINISTER OG
NY POLITISK ORDFØRER
Jeppe Bruus er ny mand på
ministerholdet. Han overtog i
starten af februar posten som
skatteminister. Jeppe Bruus
har indtil februar haft posten
som politisk ordfører og har
tidligere været blandt andet
retsordfører.
Han overtager skatteministerposten, efter at Morten
Bødskov rykkede over i Forsvarsministeriet, mens Trine

Foto: XXX

FLERE BØRN
MED I
IDRÆTSFÆLLESSKABET
Derefter kom blandt andre
Danmarks Idrætsforbund
og Dansk Skoleidræt ind
på, hvordan flere børn får
adgang til idræt, og hvordan idræt i højere grad kan
indgå i skoleundervisningen.
Malte Larsen takkede for de
mange gode forslag, som nu
skal med tilbage til arbejdet i
Folketinget.

Foto: XXX

Hvordan får vi flere børn med
i idrætsfællesskabet? Det var
temaet for en idrætspolitisk
konference i februar, som Socialdemokratiets idrætsordfører, Malte Larsen, havde taget
initiativ til. Konferencen blev
indledt af kulturminister Ane
Halsboe-Jørgensen, som talte
om vigtigheden af, at alle børn
kan deltage i idrætsaktiviteter
uanset social baggrund.
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Bramsen blev ny transportminister og minister for ligestilling efter Benny Engelbrechts
afgang.
Christian Rabjerg overtager
posten som politisk ordfører.
Han har været medlem af
Folketinget siden 2015 og har
siden 2019 været Socialdemokratiets finansordfører og
næstformand for folketingsgruppen.

FIRE NORDISKE STATSMINISTRE
MØDTES TIL TOPMØDE OM VELFÆRD
både sikre flere medarbejdere til
social- og omsorgssektoren og gavne
ligestillingen på arbejdsmarkedet
mellem mænd og kvinder.
SAMAK er en samarbejdsorganisation for den nordiske arbejderbevægelse, det vil sige både de
socialdemokratiske partier og de
faglige hovedorganisationer som det
danske FH.
På billedet ses de fire nordiske
socialdemokratiske statsministre –
øverst fra venstre Jonas Gahr Støre fra
Norge og Mette Frederiksen, nederst
fra venstre Magdalena Andersson fra
Sverige og Sanna Marin fra Finland.

EST
ASBDRÆBER
STADIG

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

Læs Blik- og
Rørarbejderforbundets
8 ANBEFALINGER her

RUNDE
FØDSELSDAGE
	7. februar:
Thomas Lykke Pedersen, borgmester
i Fredensborg Kommune, fyldte 60 år.

Foto: SAMAK

Norden befinder sig nu i den unikke
situation, at der er socialdemokrater
i spidsen i både Danmark, Norge,
Sverige og Finland. Det lover godt for
det fremtidige samarbejde mellem
de nordiske lande inden for blandt
andet velfærden og den grønne
omstilling.
Mette Frederiksen deltog i januar i
SAMAK-topmøde med tre andre nordiske socialdemokratiske statsministre. Mødet blev afholdt digitalt og
handlede blandt andet om at skabe
bedre vilkår for de ansatte i socialog sundhedssektoren ved at få flere
til at gå fra deltid til fuldtid. Det skal

	26. marts
Ishøjs borgmester, Merete Amdisen,
fylder 50 år.

VIDSTE DU...

AT DER FINDES ASBEST I
1 UD AF 3 BYGNINGER
i Danmark?

AT 3 UD AF 10 DANSKERE
ikke ved, om der findes asbest i
deres nuværende bolig?

AT 65 % AF SOCIALDEMOKRATIETS VÆLGERE
mener, at politikerne i højere grad
skal prioritere at fjerne asbest fra
ejendomme og bygninger?

FØLG MED I KAMPEN
på Blik- og Rørarbejderforbundets
Facebook-side.

SOCIALDEMOKRATEN MARTS 2022 35

V E L KO M M E N T I L

JAN FISCHER-NIELSEN
KØBENHAVN

JAN
FISCH
ER-NI
ELSEN
Køben
havn

J

an Fischer-Nielsens store passion er musik. Han startede med at spille i et band
tilbage i 80’erne, og siden har han spillet
alle forskellige former for musik, fortæller
han.
– Jeg har selv lært at udgive min egen
musik. Jeg har hul igennem til en masse
salgssider over hele verden gennem de Facebook-grupper, jeg er medlem af, og håber at
kunne sælge musik og plakater. Det er lidt af
et livsprojekt, selvom der ikke er så mange
penge i det lige nu, fortæller han.
Når tiden ikke går med at producere
musik, så skriver han på sin blog om dansk
politik. – Jeg elsker at skrive. Jeg er også
meget aktiv på både Twitter, Facebook og
LinkedIn. På LinkedIn har jeg diskuteret med
Jakob Ellemann og kommenteret på Søren
Papes opslag, fortæller han.
Jan Fischer-Nielsen har altid interesseret
sig for politik. I sin ungdom var han dog
ikke socialdemokrat, ”nok snarere en slags
kommunist”, fortæller han. Men siden har
han flyttet sig, og han lægger ikke skjul på,

at Mette Frederiksens
lederskab er en meget
vigtig årsag til, at han
nu har meldt sig ind i Socialdemokratiet:
– Jeg synes, at Mette Frederiksen gør det
helt rigtige. Hun har vist den helt rette vej. Hele
den måde, hun har håndteret pandemien på,
synes jeg er rigtig godt. Det vil jeg meget gerne
støtte, fortæller han. Han regner dog ikke med,
at han selv skal på stemmesedlen ved et af de
kommende valg. – Det er ikke noget for mig,
slår han fast.
Jan Fischer-Nielsen er i dag på folkepension.
Inden da var han i en årrække på førtidspension, og som ung havde han et hårdt liv, som
han også åbent fortæller om på sin blog. Han
håber at kunne hjælpe andre ved at fortælle
om sine egne oplevelser og hjælpe folk til det,
han kalder en mere positiv tænkning, hvor vi
fokuserer på det, som er vigtigt. – Vi skal ikke
styre så meget efter penge, men efter at være
lykkelige, slutter han.
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