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PROGRAM
Der tages forbehold for de præcise tider, da dirigenterne kan
beslutte at ændre tiderne af praktiske grunde.

LØRDAG D. 18. SEPTEMBER

09.30 Dørene åbnes til Aalborghallen

14.30 Pause

10.00 Velkomst v/ partisekretær Lasse Ryberg

15.00 Dialog med formanden

Musikalsk indslag

Hilsen fra FH v/ Lizette Risgaard

Politisk beretning
v/ formand Mette Frederiksen

Dialog med formanden
Valg af partiets ledelse
og kritiske revisorer

11.15 Frokostpause
12.15 Valg af dirigenter og konstituering

17.15 Kongressen afbrydes

Dialog med formanden

17.30 Dialogrum (se side 12-14)

Hilsen fra DSU v/ formand
Frederik Vad Nielsen

20.00 Kongresmiddag og fest i Aalborghallen.
Slutter kl 1.00

Dialog med formanden
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SØNDAG D. 19. SEPTEMBER

8.30

Dørene åbnes til Aalborghallen

9.00

Åbning af kongressens 2. dag

14.00 Kongres slut

Tættere på: Fremtidens
Danmark på land og i by
Uddeling af Svend Auken-prisen
Organisatorisk beretning og debat
v/ partisekretær Lasse Ryberg
11.00 Frokostpause
Behandling af partiets love
150 års jubilæums-markering
Afslutning
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FORSLAG TIL
FORRETNINGSORDEN
Hovedbestyrelsens forslag til forretningsorden på kongressen

Kongressen vælger:
• Tre dirigenter
• Stemmeudvalg

Mødeledelse
Dirigenterne kan ved begyndelsen af møderne
lade navnene på de delegerede oplæse for at
kontrollere deltagernes antal. De delegerede
samt adgangsberettigede uden stemmeret begærer skriftligt ordet hos dirigenterne og opgiver
navn samt den organisation, som vedkommende
repræsenterer. Dirigenterne kan stille forslag
om debattens afslutning og om begrænsninger
i taletiden. Forslag hertil kan også stilles af
kongressens øvrige delegerede. Den til enhver tid
gældende taletid registreres på et dirigentur, der
automatisk tænder en blinkende rød lampe på
talerstolen 30 sek. før taletiden er udløbet. Når
den røde lampe lyser, er taletiden udløbet. Det er
forbudt at tale i mobiltelefon i salen. Mobiltelefoner skal være sat på lydløs i salen.

Udvalgenes sammensætning
Kongressen konstituerer sammensætningen af
udvalgene. Udvalgene kan suppleres med særlige
sagkyndige.
Forhandlingsprotokollen
Kongressens forhandlingsprotokol er videooptagelser af samtlige forhandlinger i kongressalen.
Mødetider
Lørdag d. 18. september kl. 10.00 – 17.15
Søndag d. 19. september kl. 9.00 – 14.00
Kongressen kan tage beslutning om afholdelse
af ekstraordinære møder samt skære i mødetidspunkterne.

Behandling af den politiske beretning
For, at flest mulige kan få lejlighed til at deltage i
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KONSTITUERINGER

debatten om den politiske beretning, gælder en
taletid på halvandet minut. Ingen kan få ordet om
samme sag mere end to gange uden kongressens
tilladelse.

Hovedbestyrelsens forslag til konstitueringer på
kongressen:

Behandling af den organisatoriske beretning
Til behandlingen af partisekretærens beretning
gælder en taletid på to minutter. Ingen kan få
ordet om samme sag mere end to gange uden
kongressens tilladelse.

Dirigenter
Det indstilles, at følgende vælges til kongressens
dirigenter:

•
•
•

Inge Kjær Andersen
Mogens Jensen
Pia Gjellerup

Stemmeudvalg
Det indstilles, at partiets kritiske revisorer vælges
til stemmeudvalget:

•
•
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Eva Amdisen
Jens Tøttrup Vestergaard

Stem for fællesskabet
16. november
Støt op om lønmodtagernes mærkesager

Velfærd til
fremtiden

Job og uddannelse
til alle

Stop for fusk
og fupfirmaer

Politikerne skal styrke
velfærden i takt med,
at vi bliver flere børn og
ældre.

Flere skal have arbejde og
uddannelse, så vi kan løfte
velfærden og den grønne
omstilling.

Social dumping hører ingen
steder hjemme, og vi skal
styrke kontrollen, så dem,
der snyder, stoppes.

Vi kan være stolte over det samfund, vi har skabt i fællesskab. Og når vi går
til stemmeboksene den 16. november, skal vi huske på, at det ikke er kommet
af sig selv. Vi skal blive ved med at investere i det fællesskab, som vores
land bygger på. Jeg håber, I som socialdemokratiske kandidater, aktive og
medlemmer vil støtte op om lønmodtagernes mærkesager.
Politikerne har et stort ansvar efter kommunal- og regionsrådsvalget den
16. november. Derfor anbefaler jeg, at du stemmer på kandidater, der støtter
lønmodtagernes mærkesager.
Din stemme gør en forskel. Stem for fællesskabet.
Med venlig hilsen

Lizette Risgaard, formand
Fagbevægelsens Hovedorganisation
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
VIL DU HAVE ORDET?

ADGANG TIL SALEN

I din kongresmappe finder du
to slags ’Jeg ønsker ordet’-kort.
Disse skal du bruge, hvis du
ønsker ordet i forbindelse med
behandlingen af den politiske
og organisatoriske beretning.

Delegerede, presse, inviterede
gæster og medarbejdere har
adgang til salen.

FORPLEJNING
Al forplejning er for egen
regning. Der findes en restaurant i kongrescenteret på 1.
sal. Der sælges også sandwich
mv. i caféen. Derudover er der
restauranter i Aalborg centrum,
der ligger ca. 10 minutters gang
fra kongrescenteret. Hvis du
vil spise ude i byen, finder du
inspiration til restauranter i
Aalborg med overenskomst på
www.okforhold.dk.

!

!

POLITISK BERETNING
Ønsker du ordet til behandlingen af den politiske beretning,
skal du indlevere dit kort til
dirigenterne senest lørdag
d. 18. september kl. 13.00.

ORGANISATORISK
BERETNING
Ønsker du ordet til den
organisatoriske beretning,
kan du indlevere dit kort til
dirigenterne fra kongressens
start lørdag d. 18. september
kl. 10.00, og indtil partisekretæren har afholdt sin beretning
søndag.

INTERNET
Der er trådløst internet i hele
kongrescenteret.
Netværksnavn: AKKC-guest21
Password: kongres2021
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Endnu en gang inviterer 3F til en
politisk snak over et glas øl eller vand.
Lørdag den 18. september kl. 19
i Europahallen.
Vi glæder os til at se jer.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
KONGRES PÅ NETTET

(FORTSAT)

Under kongressen har sekretariatet
følgende åbningstider:
Lørdag: 08.00 – 17.30
Søndag: 08.30 – 14.30

Følg kongressen på
partiets kongressite:
socialdemokratiet.dk/kongres
Husk at bruge #Skongres på
Twitter og Instagram, hvor du også
vil finde løbende opdateringer fra
kongressen.

?

Du kan også følge os her:
facebook.com/socialdemokratiet
@Spolitik
@Socialdemokratiet

SPØRG PARTIKONTORET
Som noget nyt vil Partikontoret i
år have en stand. Her vil du kunne
spørge konsulenterne fra Partikontoret ind til, de mange spændende
tilbud og muligheder Partikontoret
udbyder.

PRESSE

KONGRESSENS
SEKRETARIAT

Store dele af den danske presse er
til stede på vores kongres. Pressen
holder til i foyeren og i forhallen,
hvor der er opbygget pressecenter
og studier for DR og TV2 News.

Kongressekretariatet finder du i
forhallen. Her vil medarbejdere fra
Partikontoret hjælpe dig og svare
på eventuelle spørgsmål vedrørende kongressen.
Nummeret til kongressens sekretariat er: 72 300 800
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

(FORTSAT)

REJSEREFUSION

REGIONSLOKALER
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Regionslokalerne er til rådighed
om lørdagen fra 08.00-16.30 og
er fordelt således:
Region Hovedstaden:
Det lille Teater
Region Sjælland:
Laugsstuen
Region Syddanmark:
Radiosalen
Region Midtjylland:
Musiksalen
Region Nordjylland:
Latinerstuen
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Er du delegeret, og har du ret til
at få din rejse refunderet, skal
du bruge rejserefusionsskemaet, som du finder i kongresinformationen eller downloader
på kongreshjemmesiden.
Rejserefusionen vil blive overført til din konto umiddelbart
efter kongressen. Der er frist
for indsendelse af krav om
rejserefusion d. 1. december
2021.

DIALOGRUM

POLITISKE DIALOGRUM
Lørdag eftermiddag afholdes der fem dialogrum i lokalerne på 1. sal.
Lørdag eftermiddag afholdes der
fem dialogrum i lokalerne på 1. sal.

DYGTIGERE

Vi inviterer dig med til en dialog om
regeringens reformoplæg ”Danmark
kan mere” med udgangspunkt
i tre af de definerede fremskridt
for Danmark.

v/ Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og
undervisningsminister, og Jesper Petersen,
Uddannelses- og forskningsminister.
Gode uddannelser skal være grundlaget for et
stærkere Danmark. 45.000 unge i alderen 15-24 år
er hverken under uddannelse eller i beskæftigelse.
Vi kommer til at mangle i tusindvis af faglærte. For
få unge vælger at gå på en erhvervsuddannelse, og
for mange tager en lang videregående uddannelse
med ikke tilstrækkelige beskæftigelsesmuligheder,
samtidig med idealet om livslanglæring ikke er
slået igennem endnu. Vi har store udfordringer
i at sikre ikke bare længere, men også bedre og
relevant uddannelse til de fremtidige og nuværende generationer. Alt for mange udfordringer i
uddannelsessystemet er fortsat uløste.
Lokale: Radiosalen
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GRØNNERE

VARMERE

v/ Dan Jørgensen, Klima-, energi- og forsynings
minister, og Lea Wermelin, Miljøminister.

v/ Astrid Krag, Social- og ældreminister, og Thomas
Gyldal Petersen, Borgmester i Herlev Kommune.

Danmark skal gå forrest i løsning af den globale
klimakrise. Ét enkelt land kan ikke løse hverken
klima- eller biodiversitetskrisen, men Danmark
har en unik mulighed for at vise vejen for resten
af verden. Vi har truffet modige og ambitiøse
valg, men de næste skridt i den grønne omstilling
bliver endnu sværere og fyldt med udfordrende
dilemmaer. Vi skal gøre langt mere. Det kræver
omlægning af økonomien, nytænkning af landbruget, afsøgning af muligheder for CO2-afgift, ny
teknologi og langt mere plads til en mangfoldig
natur. Vi skal træffe de svære valg, men samtidig
sikre, at alle bliver inviteret med ombord på den
grønne omstilling.

Velfærden skal skabes i mødet mellem mennesker. Velfærdens kerne og sjæl er nærheden
i mødet mellem mennesker. Det er lærere,
sygeplejersker, læger, jordemødre, sosu’er,
pædagoger og alle andre offentligt ansatte, som
arbejder med omsorg for andre mennesker.
Men befolkningens krav vokser, demografien
udfordrer, medarbejderne presses op i tempo,
styringen griber om sig, og manglen på medarbejdere vokser. Det kan blive en negativ spiral, som
skal brydes. Velfærdsmedarbejderne skal have tid
og plads til nærhed. De skal kunne bruges deres
faglighed i mødet med borgerne. Vi skal turde tro
på mennesker og sætter rammerne mere fri.

Lokale: Det lille Teater

Lokale: Musiksalen
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ORGANISATORISKE
DIALOGRUM
(kun for spidskandidater i kommuner
og regioner samt kampagneledere)

KONSTITUERINGS
FORHANDLINGER

INTRO TIL ADHUB
ELECTION: PARTIETS NYE
ANNONCERINGVÆRKTØJ TIL
VALGKAMPEN

v/ Marie Stærke, Borgmester i Køge Kommune og
næstformand i Socialdemokratiet, og Hans Stavnsager, Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune.

v/ Niklas Kolath, Digital konsulent i Socialdemokratiet.

Konstitueringerne, og måden flertallet bag
borgmesteren bliver til på, sker på meget forskellige måder. Marie Stærke, borgmester i Køge, og
Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn,
deler deres erfaringer og gode råd vedrørende
konstituerings-processen. Derudover vil der være
mulighed for at hilse på den nye partisekretær
Lasse Ryberg.

Kampen om vælgernes gunst foregår mere og
mere på digitale medier, og der er ingen tvivl
om, at den trend vil fortsætte. Adhub Election
samler annoncering på Facebook, Instagram og
de største online-medier på ét sted. Du kan selv
bestemme, hvor mange penge du vil bruge, og
hvordan din kampagne skal se ud. Vi dykker ned i,
hvordan digitale valgplakater og unikke målgrupper kan give dig en stor fordel i valgkampen, som
dine politiske modstandere vil misunde.

Lokale: Laugsstuen

Lokale: Latinerstuen
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KONGRESMIDDAG
Kongresmiddagen afholdes lørdag d. 18. september kl. 20.00.
Middagen foregår i Aalborghallen, og der vil
under middagen være fællessang, uddeling af
organisatoriske priser samt taler.
Efter middagen vil der være kongresfest med
opsat loungeområde udenfor salen og i salen vil
Stagebreakers spille op til dans.
Vær opmærksom på, at der skal vises middagsbillet for at få adgang. Middagsbilletten ligger i din
kongresmappe.
Festen slutter kl. 01.00.
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SAMMEN KAN VI

BYGGE

FREMTIDENS
DANMARK
VARMEPUMPER, FJERNVARME, VENTILATION
– DEN GRØNNE OMSTILLING INSTALLERER IKKE SIG SELV.
Medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet er med
til at føre den grønne omstilling ud i livet og skabe
gode, sunde bygninger for os og fremtidige generationer.
Vi håber, I vil blive ved med at kæmpe for de ting,
der betyder noget for vores hverdag:

→ SÆT EN STOPPER FOR ASBEST
Ingen skal blive syge af at gå på arbejde.

→ INVESTÉR I INDEKLIMA OG ENERGIRENOVERINGER I OFFENTLIGE BYGNINGER
→ FLERE GRØNNE FAGLÆRTE

V V PÅ V
S’E EG
R N
RI E OG SE AF L
GT KO AND
IG RSTE ETS
GO NSF BL
D K EJE IKKE
ON RE Ø NSLA
GR NSKE GER
ES S I E E,
N

Det skaber grønne jobs og gavner os alle.

Vi skal have flere unge til at vælge
en erhvervsuddannelse.
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PARTIBUTIKKEN
I Partibutikken står MS Branding, som er vores
samarbejdspartner, når det gælder merchandise.
Tag gerne en snak med dem om dine behov,
både som forening og som kandidat, til kommende kampagner og aktiviteter.
Partibutikkens åbningstider
Lørdag kl. 8.30-17.30
Søndag kl. 8.30-12.30

50 stk. badges
125,00 kr.
(normalpris
175,00 kr.)

50 stk. vindmøller
50,00 kr.
(normalpris 75,00 kr.)

40 stk. kopper 50,00 kr.
(normalpris 75,00 kr.)

150 års jubilæumskrus 30,00 kr
(normalpris 50,00 kr.)
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STANDE
På kongressen har du i år mulighed for at besøge følgende stande i forhal,
foyer og forhallen ved Europahallen.

PAPAYA

NETVÆRK

20

S

10
Alka ønsker
Socialdemokratiet
tillykke med
jubilæet
Mød os på vores stand
eller på alka.dk
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SANGE

NÅR JEG SER ET RØDT FLAG SMÆLDE
Tekst: Oskar Hansen – Melodi: John Madsen

Når jeg ser et rødt flag smælde
på en blank og vårfrisk dag,
kan jeg høre det sælsomt fortælle
om min verden, mit folk og min sag.
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
mens det kogler af kraft i mit mod,
thi det flag, der nu smældende når himlen,
er jo rødt som mit brusende blod.

Det er sliddets slægters fane
over fronten vid og bred.
Den skal ungdommen ildne og mane,
den skal knuse hvert grænsernes led.
Den var forrest i fredelig færden,
den var forrest i stormklokkens klemt;
den er fanen, der favner hele verden i dens folder er fremtiden gemt.

Jeg har set min fader ranke
ryggen op i flagets brus.
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke
i dets stolte, befriende sus.
Jeg har elsket dets farve fra lille,
da min mor tog mig op på sit skød
og fortalte mig manende og stille
om en fane så knitrende rød.
Jeg har anet slægters striden
imod fremtids fjerne mål.
Jeg har set trælletoget i tiden
blive mænd bag ved kampfanens bål.
Jeg har set den i blafrende storme,jeg har elsket dens flammer i strid,
og bag den så jeg arbejdshænder forme
verden om til en lysere tid.

22

SANGE

DANMARK FOR FOLKET
Tekst: Oskar Hansen – Melodi: Oskar Gyldmark

Danmark for folket det klinger og gror,
det er de stærke,
de sejrende ord.
Hver den, der virker med evne og ånd,
og hver og en, der skaber med den barkede hånd,
hver den, der ærligt i arbejdets flid
vil bygge op den nye dag, den nye folkets tid.
Plads for dem alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.

Danmark for folket det klinger fra nord,
plads for os alle
ved samfundets bord.
Kamp imod dem, der vil storme og slå
de friheds lyse skanser, som vort folk bygger på.
Plads for hver tanke, der levende gror,
det er vor stærke tone i det store verdenskor.
Plads for os alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.

Danmark for folket fra hytte og hus
stærkt skal det stige
som vårvindens sus,
nynne sin sang, hvor maskinerne står,
og nynne ud, hvor muldens mænd langs agrene går,
synge ved disk og ved pult på kontor,
og storme ud til havets mænd langs skibes kølvandsspor.
Plads for dem alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.
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SANGE

EN ENKELT SANG OM FRIHED
B. Darin, E. Skoller

Kom og syng en enkel sang om frihed
Syng den højt så alle kan forstå
Folk, hvorend I bor,
syng nu med kor
Vi må ha´ fred, hvis verden ska´ bestå.
Alle, I, som slås i fjerne lande
ved I egn´tlig, hvad det er, der sker?
I gør, hvad der bli´r sagt:
Marcherer frem i takt!
Og dræber uden nytte fler og fler.
Hvorfor har man valgt at lave grænser
og adskildt bror og søster med en mur?
Hvem ka´ være tolk
for alle verdens folk,
så de høje statsmænd ser, det ikke dur.
Hør nu alle men´sker her på jorden.
Man mader Jer med løgne dag for dag.
Verden den er hård
men jeg håber I forstår,
at vi alle kæmper for den samme sag.
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SANGE

KÆDEN
Tekst: Halfdan Rasmussen – Melodi: Benny Andersen

Kun den som er sig selv bevidst
kan ændre denne ulvetid.
Der findes ingen ønskekvist
som kan erstatte kamp og strid.
Det eneste vi har i dag
at sætte op mod magt og vold
er styrken som udspringer af
de svages stærke sammenhold.
Alene er du kun en brik
i større magters rænkespil.
Men samlet er vi stadigvæk
den største enhed der er til.
En kæde smedes led for led.
Og hele kædens kraft beror
på din og min samhørighed
med mennesker på denne jord.
Man prøver på at binde os
til drømmen om et tomt forbrug.
Men de skal aldrig finde os
som slaver ved et ædetrug.
Læg hånden i min hånd og mærk
at slaveriet er forbi.
Byd magten trods. Gør kæden stærk
og slip de bundne kræfter fri.
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Trykt på 100 pct. genbrugspapir

FØLG MED
facebook.com/socialdemokratiet

@Spolitik

@Socialdemokratiet

socialdemokratiet.dk
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