
 
 
Tilbage til partiets DNA  
 
Vi socialdemokratier taber over hele linjen. I Tyskland tabte vi. I 
Østrig formåede den socialdemokratiske præsidentkandidat ikke at 
kvalificere sig til den anden valgrunde. I Spanien fik vi et 
katastrofevalg. I Italien tabte vi. I Frankrig ønskede François 
Hollande ikke at genopstille og vi tabte stort. I Grækenland er vi 
udraderet og de har været nødt til at sælge partilokalerne. 
  
Herhjemme står vi derimod rigtig stærkt. Det er fordi vi har søgt 
tilbage til rødderne: politik for den brede danske befolkning. I alt for 
lang tid har den økonomiske lighed for den brede befolkning været 
begrænset og nedadgående. Det vil vi ændre. Befolkning skal 



mærke fremgang. Skal føle at vi udvikler Danmark. Vi skal sove 
godt om natten når vi tænker på vores børns fremtid. Vi skal levere 
tryghed og sikkerhed. Uden nogen form for politisk nervøsitet ved at 
lede land og marked.  
  
Vi har stoppet en fejlgroet værdipolitik - der ligesom den 
økonomiske politik - især var til gavn for den øvre middelklasse og 
overklassen. Det frie og lige Danmark skal ikke trues. Vi er et af 
verdens mest åbne og tolerante lande. Vi forsvarer at vi deler 
værdier og taler samme sprog i skolen, i idrætsklubben og på 
arbejde. Vi skaber et samlet Danmark – for hele folket. ”Dem og 
os”-tænkning begrænser den enkeltes frihed og øger de sociale 
spændinger. Parallelsamfund er ligesom rigmandsghettoer direkte 
ødelæggende for demokratiet. Vi bekæmper begge dele. 
  
Vi har mere end noget andet parti skabt Danmark. Vi har skabt en 
grøn supermagt. Vi er kendt for at skabe gode jobs. Vi er en åben 
økonomi. Danmark er velstand. Danmark er et socialt 
sikkerhedsnet. Danmark er virksomheder i topklasse. Danmark er 
velfungerende hospitaler. Danmark er gode rammebetingelser for 
erhvervslivet. Danmark er uddannede medarbejdere. Danmark er at 
man kan pensionere sig når man er slidt op. Og allervigtigst i 
Danmark er der ikke for stor forskel på folk: alle skal behandles lige 
og retfærdigt. 
  
Jeg er ny folkevalgt og tog skridtet fra at være partigræsrod efter at 
have været vidne til dagpengeskandale, DONG-frasalg og 



skattelettelser til de rige. Jeg er født og opvokset i Randers, er 48 år 
og kommer med 25 års erhvervserfaring – senest fra 
professionshøjskole. Min far var murer og min mor SOSU-assistent. 
Min ældste søn er i lære som elektriker, min ældste datter læser til 
socialrådgiver og mine yngste børn går i folkeskole. Min hustru er 
læge. Ved kommunalvalget blev jeg indvalgt med ca. 1000 
personlige stemmer og var den kandidat i hele landet som flest 
danskere var enige med på tværs af alle partier (ifølge TV2).   
  
Når vi har bragt Mette ind i statsministeriet skal den sociale 
retfærdighed vokse igen. Vi skal føre politik for befolkningen der 
helt utvetydigt varetager interesserne for det store flertal. Vi skal stå 
fast på en fordeling af samfundskagen, der er til fordel for de brede 
lag: boliger, skoler, produktion, arbejde, hospitaler, fritid og værdige 
pensioner. Og vi skal stoppe for uværdig kontrol af den almindelige 
borger, samtidigt med at de store (fx Danske Bank) slet ikke 
kontrolleres og slipper afsted med at bedrage, lyve og berige sig på 
vores andres bekostning.  
  
Vi skal skabe et bedre Danmark. Bruge vores vanlige pragmatisme 
med blikket stift rettet mod partiets DNA: social retfærdighed. Som 
Anker sagde: ”Det er afgjort min erfaring, at en regering ikke skal 
slå større brød op, end Folketinget kan bage. De gamle har ret. 
Politik er det muliges kunst. Men der er også meget om, at politik 
tillige er kunsten at gøre det umulige muligt”. Og det har vi gjort før 
– og det kan vi gøre vi igen. 
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