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Flygtningeudspil fra partiet
Socialdemokratiet har endelig udarbejdet et længe ventet udspil på flygtningeområdet:
RETFÆRDIG OG REALISTISK, En udlændingepolitik der samler Danmark.
Inden offentliggørelsen i mandags havde Mette Frederiksen inviteret en lang række af
partiets tillidsrepræsentanter til ”Nytårsmøde” i Middelfart i søndags, den 4. februar kl.
10.00. Bo Kømler og jeg tog turen og deltog, og heldigvis var det ulejligheden værd. Mødet
var uden presse, så Mette kunne – som hun sagde – tale uden filter i modsætning til de
efterhånden meget transparente kongresser.
Og mødet blev i alt væsentlighed brugt til at orientere og drøfte det nye flygtningeudspil,
hertil brugte Mette ca. tre kvarter og derefter kunne vi andre kommentere og spørge i ca. to
timer, så der var sat god tid af.
Allerede samme aften gik Mette selv i pressen og orienterede om det nye flygtningeudspil
og i mandags var der så et stort pressemøde, hvor hun blev suppleret af fire andre centrale
folketingsmedlemmer.
Mette har således signaleret, at dette flygtningeudspil er vigtigt for partiet – og for landet –
og tog hele turen med kritiske journalister, TV m.v. i mandags fra pressemødet til deadline
sent om aftenen.
Personligt har jeg i meget lang tid savnet at vores parti meldte klart ud på
flygtningeområdet. Nu kom det og der er tale om et gennemarbejdet oplæg på ikke mindre
end 42 sider. Det skal Mette og de øvrige gode folk, der har udarbejdet det og lægger
energi i at forsvare og forklare det have ros for, det fortjener de!
Naturligvis er der temaer i oplægget, der umiddelbart forekommer mere urealistiske end
realistiske og ikke umiddelbart lader sig realisere, hvilket Mette også gjorde opmærksom
på, da det blev præsenteret. Men at det vil sætte en ny og tiltrængt dagsorden for den
fremtidige flygtningediskussion, er jeg ikke i tvivl om og hilser det velkommen! Forskellige
kommentatorer og eksperter har både rost og kritiseret det. Det kan ikke være anderledes.
Husk, politik er at forandre verden!
Tag godt imod det, det er nødvendigt oplæg!

De bedste hilsner
Erik Jensen
formand for Socialdemokratiet på Frederiksberg

Har du input, billeder, spørgsmål eller artikler som du gerne vil have med i næste
nyhedsblad, så send det til mig på mail rrn82@hotmail.com (Rune, A-nyt redaktør)

Har du spørgsmål til formanden, så skriv en mail til Erik på erje1234@gmail.com
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Socialdemokratiets europæiske solidaritetspagt - valget til EU-parlamentet 2019

På kongressen i 2016 fremlagde Mette
Frederiksen forslag om en pagt mellem
socialdemokratiske og socialistiske partier
i EU-parlamentet, som skal standse
skattesnyd, selskabsskatters ræs mod
bunden og social dumping. Inspirationen
kom fra en fælleserklæring mellem
fagbevægelser og socialdemokratiske
partier iØstrig,TysklandogSverige i2015.
Nu er vi så i Danmark i gang med at
konkretisere et program, som kan gøre den
socialdemokratiske stemme stærk i Europa
efter det næste valg til EU-parlamentet i
2019.
Lørdag den 27. Januar havdeHB-udvalget,
der skriver udkast til programmet, indbudt
til møde om socialdemokratiske prioriteter
for fremtidens EU. Et ekspertpanel gav
indspark på fem store sager: EU’s
demokratiske legitimitet, skattesnyd,
social dumping, klimamål/grøn omstilling
og flygtninge- og migrantspørgsmålet.
Derefter blev spørgsmålene taget op i
gruppearbejde – og i løbet af foråret vil
kredsene modtage udvalgets udkast til
valgprogram, som vi skal debattere og har
mulighed for at stille ændringsforslag til.
(Deadline i forsommeren). Programmet
skal vedtages på Socialdemokratiet
kongres til september.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen:
Torsdag den 17. Maj har vi aftale med
international konsulent Heidi Rønne, FTF,
som vil fortælle omEU’s sociale søjle - den

vil nemlig blive et af redskaberne i
solidaritetspagten. MF Peter
Hummelgaard Thomsen vil fortælle os
om Socialdemokratiets europæiske
solidaritetspagt
Vi har selv på Frederiksberg bidraget til
denne proces med konferencen om
skattely, skattesnyd og beskatning
afinternationale selskaber i november.
Internationalt udvalg
vil gentage noget i samme retning til
efteråret.
Og i december afholdt Socialdemokratiet
en konference om fremtidens asylsystem.
Præmissen for denne konference var, at
de omfattende migrationsstrømme, der
kommer af konflikter og unges
manglende fremtidsudsigter i mange
mellemøstlige og afrikanske lande, ikke
aftager i overskuelig fremtid. Så hvilke
løsninger kan vi finde? Her foreslår
udlændingeordfører Mattias Tesfaye en
nytænkning af Socialdemokratiets asyl-
og integrationspolitik. Vi har ingen klare
svar – men debatten er i gang.
På konferencen i december fik vi oplæg
fra professor emeritus, Sir Paul Collier,
som er Afrika-ekspert. Hans betonede
vigtigheden af at skabe
beskæftigelsesmuligheder i
flygtningelejrene – utvivlsomt rigtigt,
men hans idé om at få store europæiske
virksomheder til at source arbejdskraft
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til deres produktion i lejre i Mellemøsten
og Nordafrika, fik i al fald undertegnede
til at tænke i risiko for tvangsarbejde og
social dumping, som jo vil skabe andre
problemer. Men forholdene i dag kalder
på alle gode idéer og ikke mindst på
finansiering af dem. Socialdemokratiet
peger på nødvendigheden af en Marshall-
plan for Afrika. Vi fik også en
indsigtsfuld gennemgang af den
historiske udvikling af de forskellige
forretningsmodeller hos
menneskesmugler-netværkene i Libyen -
via et videolink til journalisten Mark
Micallef på Malta. Han er
medinitiativtager til The Global Initiative
against Organized Crime, og man kan
finde en række af hans publikationer på:
http://globalinitiative.net/network
Det var alt i alt en spændende konference
– men der kom også indspark i debatten,
som efter min mening vil bringe os på
ideologisk vildspor. En røst fra salen ville
gerne have ordet ”Islam” nævnt og
ønskede ingen flygtninge i Danmark med
islamisk tro. Det udløste klapsalver, er
jeg ked af at berette.
Der er en position i denne debat, der vil
koble det socialdemokratiske
velfærdssamfundsprojekt sammen med
eksistensen af en ”kulturkristen”, etnisk
dansk befolkning. Det er ikke rigtigt.
De socialdemokratiske visioner om
samfundsudviklingen baserede sig ikke
historisk på nogen opfattelse af, at der

krævedes etnisk/religiøs/racemæssig
homogenitet i en nationalstat for at
opbygge et velfærdssamfund, tværtimod
vendte man sig fra starten mod
diskrimination på grund af race, køn,
sprog eller religion. Men andre
bevægelser har haft denne ideologi. Det
er efter min mening en farlig blindgyde at
tale om race og religion i stedet for
demokrati, uanset, at der er store
kulturforskelle i den danske befolkning i
dag, og at der kan være adfærd, vi må gå i
clinch med (som nu snyd med SU, der
åbenbart praktiseres hyppigere af Ali end
af Brian). Siden 1980’erne har
fremmedhad og højreekstremisme været i
fremmarch i Europa – sammen med
voksende ulighed og den utryghed, der
kommer af stadig større masker i de
sociale sikkerhedsnet. Men: Der er et
rekordstort antal flygtninge og migranter
i verden af i dag – vort lille land kan ikke
redde hele verden, men vi kan bakke
aktivt op om at finde løsninger i
fællesskab internationalt. Og vi kan aktivt
efterleve de erklæringer, vi har tilsluttet
os i FN og EU, som tilsiger os at
bekæmpe diskrimination og fremmedhad.
I 2016 vedtog FN en erklæring, som bl.a.
opfordrede til en global kampagne mod
fremmedhad.

Irene Odgaard
Aktivitetsansvarlig
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Fremtidige aktiviteter

Februar
6. Fællesbestyrelsesmøde, 19-21. Rolfsvej 10.
13. Medlemsmøde, 19-21. NB: Metronomen, Godthåbsvej 33
Diskussion om Klima- og energipolitik, MF Jens Joel holder oplæg.
https://piopio.dk/doeve-oeren-for-groent-erhvervsliv/

Marts
14. Fællesbestyrelsesmøde, 19-21. Rolfsvej 10.

April
17. Generalforsamlinger. Metronomen

Maj
17. Medlemsarrangement, debat om den europæiske solidaritetspagt.

Erik Jensen, Formand, 21 72 58 00, erje1234@gmail.com
Iben Cort Eiby, Næstformand 38 33 22 77/ 20 29 28 63, ibce35@gmail.com
Hanne Illum, Sekretær 28 34 87 04, illumhanne@gmail.com
Irene Odgaard, Aktivitetsansvarlig 33 97 14 04, iodgaard@kranen.dk
Marie Louise Knuppert, Kasserer 23 96 36 79 mlk@oao.dk
Jørgen Mørup, kampagneansvarlig 30 55 76 23, joergenmp@outlook.dk
Rune Nicolaisen, Redaktør for A-Nyt 28 71 18 60, rrn82@hotmail.com
Andreas Røpke, WEB-master 61 77 13 79 roepke@outlook.com
Uffe B Rasmussen, politiske følgegrupper 24 24 16 75 ufferasmussen@yahoo.com
Flemming Hansen, 2. suppleant 38 86 87 79 hansflemming@gmail.com
Bo Kømler, 3. suppleant 20 21 79 33 bokomler@hotmail.com
Lene Paludan Hastrup, valgt af Slotskredsen 28 56 82 58 hastrup@dbmail.dk
Svend Dittman, Valgt af Falkonerkredsen 24 20 09 55 svend_dittman@msn.com

Fællesbestyrelsen


