
KLAR TIL VALG!
Valget nærmer sig. Ja, man kan vel nærmest sige, 
at valgkampen allerede er gået i gang. I de seneste 
dage har vi i hvert fald kunnet mærke, at Venstre 
er gået adskillige takker op på spin-skalaen i deres 
angreb på vores pensionsudspil. Arbejdsgiverne, Fi-
nansministeriet og alt hvad der kan kravle og gå af 
Venstre-folk forsøger at så usikkerhed om vores for-
slag. Det kræver næppe stor opfindsomhed at gætte 
sig til, at det skyldes, man også i Venstre kan læse 
meningsmålinger. Så Venstre gør, hvad Venstre gør 
bedst. De siger en masse grimme ting om Socialde-
mokratiet uden selv at have svar på noget som helst.

Det skal vi tage med ophøjet ro. Vi skal huske at have 
is i maven. Og ikke ryste på hånden. Vi har fremlagt 
et forslag om, at de mest nedslidte skal have ret til 
tidligere folkepension. Vi har afsat 3 milliarder til 
det. Penge som vi finder ved at tilbagerulle de skat-
telettelser til dem med de allerhøjeste aktieindtæg-
ter, som Lars Løkke lavede med rødvinsreformen. 
Og ved at bede de store banker om at bidrage lidt 
mere. Det er ret og rimeligt.

Kunne man så ikke sige, præcis hvem det er, der skal 
have den ret? Kunne vi i Socialdemokratiets sekreta-

riat på Christiansborg ikke sætte en af vores økono-
mer til at vurdere, om smede eller butiksslagtere har 
mest brug for at kunne trække sig tilbage før tid? Jo, 
det kunne vi da godt. Men er det sådan, vi skal lave 
politik? Det synes jeg ikke. Det synes jeg ville være 
mere af den slags virkelighedsfjerne regnearkspoli-
tik, som vi har set alt, alt for meget af de senere år. 
Derfor vil vi oprigtigt gerne have arbejdsmarkedets 
parter med ved bordet. Ligesom vi selvfølgelig skal 
have flertal i Folketinget og derfor have andre par-
tier med.

Jeg vil ikke love ting, jeg ikke er sikker på, jeg kan hol-
de. Og jeg kan ikke på forhånd vide, hvad arbejds-
markedets parter vil byde ind med. Eller hvordan 
forhandlingerne med de andre partier ender med. 
Og jeg vil ikke være med til, at nogen ender med at 
blive skuffet. Jeg vil ikke acceptere, at der efter et 
valg sidder nogen tilbage og siger, at Socialdemokra-
tiet lovede mig, jeg kunne gå tidligere på pension, og 
så skete det ikke. Så vil jeg hellere love for lidt end at 
love for meget.

God valgkamp
Henrik Sass
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KOM SÅ MED DET VALG, LØKKE!
af JESPER HESSELBERG ANDERSEN, KREDSFORMAND

Valgkampen nærmer sig med hastige skridt, og i skri-
vende stund forventes det, at vi både skal afholde valg 
til Europa-parlamentet og Folketinget søndag den 26. 
maj. Tænk sig, at der er en anden valghandling der 
skal til, før Lars Løkke får udskrevet det Folketingsvalg 
han burde have udskrevet, da hans 1. Venstre-rege-
ring kollapsede.

En ny regering sikres bedst ved, at give Socialdemo-
kratiet i stærkt valg. Det er os, der kan samarbejde på 
tværs af blokke og det er os har sammenhængskræf-
ten, som pejlemærke og mål for vores politik.

Vores radikale ”venner ” og andre i rød blok opfører 
sig, som om Løkke er væltet! Der fremsættes det ene 
krav efter det andet til Socialdemokratiet.  Til stor ska-
de for ”rød blok” og til glæde for Løkke og vennerne. 

Husk, derfor at sige til alle du møder. Hvis man øn-
sker Mette Frederiksen skal være statsminister – ja, så 
stem på Socialdemokratiet, og ikke alt muligt andet.

VÆR MED
Vi har forbedret valgkampen, og vi håber du vil være 
med, når vi går på gaden og stationer og møder væl-
gerne. Under selve valget vil der også være en omde-
ling af valgmateriale, så hvis du har mod på at gå en 
tur i nabolag med vores valgfoldere, så kontakt os.

Vi er på Køge Torv hver lørdag i valgkampen, og vi vnl 
også holde et valgmøde med Henrik en lørdag mor-
gen i valgkampen, hvor alle er velkommen. Følg med 
på e-mail, hvor vi skriver ud løbende.

Vi mødes dagen efter valgets udskrivelse kl. 18; så det 
bliver nok tirsdag den 7. maj ; et sted i Køge. 

Vær med og giv Socialdemokratiet og Henrik et godt 
valg – vi glæder os til valgkampen, Lars Løkke!

Vi ses i valgkampen! 
Jesper Hesselberg Andersen

FV2019 – VÆR MED

FV2019: Vi mødes dagen efter valgets udskrivelse.
Når folketingsvalget er udskrevet, så mødes vi dagen efter kl. 18 et sted i Køge.
På mødet går vi valgkampsplanen igennem og får organiseret valgkampen.

 Vær med dagen efter kl. 18. Vi sender en mail rundt.

FV2019: Vær med til, at hænge valgplakater op
Når valget udskrives, så må vi hænge valgplakater op i lygtepælene.
Det er sjovt, og vigtig arbejde der viser partiets og vores kandidat frem, der hvor vi bor.

 Vil du være med til, at hænge valgplakater op, så skriv til s.koege@gmail.com 
eller ring til Jesper på 26186172.

FV2019: Vil du være med i ”Omdelernetværket”?
Når valget er udskrevet, så er vi klar med endnu en omdeling af materiale direkte i 
postkasserne. Vi har ruter med adresse og kort til, og de tager 1-2 timer. 

 Vil du være med til, at give en hånd og få lidt frisk luft, 
så skriv til s.koege@gmail.com eller ring til Jesper på 26186172 
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DEMOKRATI ANNO 2019
I dag er der 5 reelle stormagter i verden: USA, Rus-
land, Kina, Japan og EU. Desværre er ikke alle stor-
magterne demokratier. 

Jeg tænker indimellem på, hvordan mon de østeuro-
pæiske lande ville have udviklet sig, hvis de ikke var 
kommet med i EU så hurtigt efter muren faldt. Ville 
det være ren rå kapitalisme der kom til at regere lan-
dene? Eller ville de stadig have udviklet den demokra-
tiske styreform der bygger på menneskerettigheder?

Næsten ligegyldig hvor borgerligt et europæisk land 
blev, så har vi i Europa haft en grundlæggende vær-
di: Retsstater der bygger på demokrati, hvor hånden 
holdes under de svageste i samfundet. Det samme 
sker ikke i tre stormagter Rusland, Kina og USA.

Præcis det menneskesyn er EU’s styrke. Europa skal 
være et godt sted at bo og leve for alle, ikke kun for 
de rigeste.

Derfor har vi også en fælles forpligtigelse til at stop-
pe regeringer i EU, som knægter demokratiet. 

Polens regering forsøgte at afsætte højesteretsdom-
mere, som dømmer efter loven, og ikke efter en poli-
tisk dagsorden. Det hører ikke hjemme i et demokrati.

Ungarns begrænsning af pressefriheden (fx så reel fak-
ta op til sidste valg var begrænset), korruption er ud-
bredt, overvågning af befolkningens kommunikation på 
nettet og telefonen, manglende ligestilling og de man-
ge ændringer (forringelser) af forfatningen. Ungarn er 
for mig at se på vej direkte hen mod et diktatur. Det er 
meget bekymrende for den ungarske befolkning.

EU SKAL efter min mening sanktionerer de regerin-
ger, som vælger vejen til diktatur. De skal presses til 
at vende tilbage til at være en demokratisk retsstat, 
som fundamentet er i EU’s grundlov. 

Det skuffer mig enormt, at der var danske Europa-par-
lamentarikere (DF’erne), der stemte imod at sanktioner 
lande, der ikke lever op til EU’s værdier. Jeg forstår det 
simpelthen ikke. Argumentet for dem var, at Polen og 
Ungarn er EU-kritiske, derfor skal der ikke sanktione-
res. Øhh selvfølgelig er de EU-kritiske, når EU’s grundlov 
bygger på det demokrati, som de regeringer er imod. 

Det er op til hvert land om de vil være en del af EU, men 
er man med, skal reglerne i grundloven følges.  Jeg kom-
mer aldrig til at støtte udemokratiske regeringer.

Europa skal være et godt sted at leve, et trygt sted hvor 
der er ytringsfrihed og demokratiske rettigheder.

Mange hilsner fra
Marianne Vind

EP-kandidat for Region Sjælland
Mail: mv@mariannevind.dk 
Mobil: 2445 5446
Følg gerne Mariannes valgkamp på Facebook
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