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De seneste fire år har krævet vanskelige
kompromisser og smertefulde indgreb.

Men kuren virker. Flere er kommet i arbejde.

Vi skal holde fast i fremgangen. Og vi skal
bruge en stor del af den på at værne om
og udvikle velfærdssamfundet.

De brutale udfald af dagpengereglerne skal
standses.

Du kan være sikker på, at det er hvad jeg
altid vil kæmpe for som medlem af den
socialdemokratiske folketingsgruppe.

Jeg tror, at du ved, hvad jeg står for.
Og i denne valgavis kan du læse mere
om mit virke og mine holdninger.

Mange venlige hilsner

Mogens Lykketoft
Socialdemokratisk folketingsmedlem 
Valgt på Vestegnen i
Københavns Omegns storkreds.

NU GÆLDER DET 
JOB OG VELFÆRD

MØD MOGENS PÅ HJEMMESIDEN,
FACEBOOK OG TWITTER
Se hvad Mogens Lykketoft mener, diskutér 
med ham og følg hans valgkamp på:
www.lykketoft.dk, www.facebook.com/lykketoft på
twitter@lykketoft og på #OmLykketoft

Valgavisen er udsendt af:
Socialdemokratiet i 
Taastrup-kredsen.
 
Ansvarshavende redaktør:
Kredsformand
Per Gravgaard Hansen.
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Socialdemokrater har altid kæm-
pet for større lighed i livsvilkår og 
muligheder – et samfund med ret 
høje skatter, ja, men god offent-
lig service og tryghed for menne-
sker, der rammes af sygdom og 
arbejdsløshed.  

Vi tror ikke på en økonomisk 
teori, hvor alle skattelettelser er 
samfundsgavnlige, og alle offent-
lige udgifter er en belastning.  

Hvis vi havde troet på det, så 
ville vi ikke gennem de seneste 
mere end hundrede år have op-
bygget dette velfærdssamfund. 
Hvis Stauning havde troet det, 
ville han ikke have lagt en eneste 
sten til fundamentet for den nu-
værende danske model. Så ville vi 
ikke i dag leve i et velfærdssam-
fund, som i internationale målin- 

ger fremhæves ikke bare for at ha-
ve skabt verdens lykkeligste folk, 
men også det bedste land i Euro-
pa at drive erhvervsvirksomhed i !

Det samfund, vi har bygget – og 
som vi vil fastholde og udvikle - 
hviler på en social kontrakt om 
pligter og rettigheder.  

Du skal selv yde, hvad du kan. 
Men du skal ikke drives i armod og 
væk fra hus og hjem, fordi du ikke 
kan få lov at bruge dine talenter.

Lykken er ikke et voksende 
privatforbrug, der finansieres af 
skattelettelser og på bekostning 
af den fælles velfærd. Det er 
tværtimod en forpligtelse over for 
kommende generationer at sør-
ge for en vækst, der er miljømæs-
sigt bæredygtig og som forbedrer 
kvaliteten af de fælles goder.
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LIGHED OG VELFÆRD 
– OGSÅ I FREMTIDEN

”Derfor er jeg en del
af kampen med de

samme idealer, samme
engagement og

samme håb som for
50 år siden”

”Og med et skarpt blik
for de nye udfordringer,

vi støder på i den
globaliserede virkelighed” 

Vi vil levere mere skattebetalt 
uddannelse, sundhed, børnepas-
ning og ældreomsorg. For vi afvi-
ser en brugerbetaling, der skaber 
større ulighed. 

Det handler om at indrette sig 
på en sympatisk måde, at sikre at 
alle får mulighed for at udfolde 
deres talenter og derfor også om, 
at dette samfund både er konkur-
rencekraftigt, rigt og smukt. 

Vi skal levere klare resultater i 
hverdagen for mennesker – ikke 
mindst dem, der ikke blev født på 
solsiden og som i dag lever i kvar-
terer og landsdele, der rammes 
særligt hårdt af arbejdsløsheden 
og den voksende ulighed, og som 
plages af integrationsproblemer, 
kriminalitet og mangelfuld ind-
sats mod social dumpning.



VALGET ER DIT - stem personligt på Folketingets formand Mogens Lykketoft           5

VI PÅ VESTEGNEN
STEMMER PÅ MOGENS

Borgmester
Steen Christiansen,

Albertslund:

“Mogens stiller altid 
op for Vestegnen. Han 
møder op, hver gang 
vi kalder. Han er en 

meget værdifuld 
partner for os i 

folketingsarbejdet”.

Tidl. finansminister og
folketingsformand

Svend Jakobsen,
Taastrup:

“Mogens er en utrætte- 
lig forkæmper for et 

stærkt velfærdssamfund.
Derfor er det så

vigtigt for os at have
ham i Tinget”.

Næstformand for
Socialdemokraterne

i Albertslund
Karin Kring:

“Mogens er en gammel 
albertslunder. Vi lokale 

kan altid regne med ham. 
Vi vil ikke undvære ham 

som vor mand – og 
formand - på Tinge”.

Gruppeformand for
Socialdemokraterne 

i Høje-Taastrup,
Thomas Bak:

“Mogens ved hvad
der rør sig lokalt.
Han lytter altid.
Og han handler,

når vi skal have løst 
problemerne”.

BLIV MEDLEM
Som medlem af Socialdemokratiet kan du få indflydelse på politikken 
og på hvem, der skal repræsentere dig i folketing, kommunalbestyrelse
og regionsråd. Du kan deltage i spændende debatter, kurser og
studiekredse og være med i valgkampe.

ALBERTSLUND KOMMUNE: 
Kontingent: 100 kr. for resten af 2015
Indmeldelse: Mobilpay: 53 16 54 51
Mail: socialdemokraterne.htk@gmail.com
eller via hjemmesiden: www.socalb.dk

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE :
Kontingent: 100 kr. for resten af 2015
Indmeldelse: Mobilpay: 53 16 54 51
Mail: socialdemokraterne.htk@gmail.com
eller via hjemmesiden: www.sochtk.dk
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Med reformen af folkeskolen og udspillet til reform 
af gymnasierne vil vi styrke det faglige niveau. Folke-

BORGERLIG POLITIK VIL SLÅ VESTEGNENS GYMNASIER IHJEL

JOBS, INTEGRATION, BOLIGER, 
SUNDHED OG MILJØ

Fra mit meget nære samarbejde 
med vore kommunale folk på 
Vestegnen ved jeg, hvor skoen 
trykker.

Vi har brug for flere job til vore 
borgere.  Derfor er det godt, at 
regeringen har fået gang i økono-
mien.  Men meget mere skal til. 

Vestegnen har helt særlige 
udfordringer med integration 
af borgere af anden etnisk bag-
grund end dansk på vores ar-
bejdsmarked. Det er særlig 
vigtigt at sikre alle unge kompe-
tencegivende uddannelse. Også 
derfor må vi kræve at virksomhe-
derne leverer tilstrækkeligt med 
praktikpladser til unge, der væl-
ger erhvervsuddannelserne.  

Men integration handler også 
om at nedbryde fordomme og 
skel, at tage effektivt hånd om 

ungdomskriminalitet og ethvert 
tilløb til voldelig radikalisering.  
Derfor er det så vigtigt med det 
gode samarbejde mellem vores 
kommuner og de muslimske for-
eninger.

Vi skal fortsætte oprydningen i 
de boligsociale problemer. Store 
renoveringer er gennemført.  
Mere skal i gang. Også nye by-
områder med både leje-, ejer- og 
andelsboliger.

Vi har brug for hele tiden at for-
bedre trafikforholdene. Letbanen 
er undervejs og skal kombineres 
med bedre busbetjening. 

Støjproblemerne langs de store 
veje skal imødegås bedre.

Det er godt, at der er stærke 
kommunale initiativer til grøn om-
stilling.

Vestegnen har stærk interesse 

DET ER HVAD VESTEGNEN BEHØVER
i en bedre indsats mod den so-
ciale ulighed i helbredstilstand 
og levealder. 

Den socialdemokratiske sund-
hedsminister og den socialde-
mokratiske formand for Region 
Hovedstaden har heldigvis sat 
særligt stærkt ind med nye initia-
tiver netop for at forebygge ulig-
heden i sundhed.  Men det kræ-
ver økonomi. Det kan ikke gøres 
med nulvækst.

Vestegnens kommuner var 
pionerer og tilflytningsområder i 
1960’erne og 1970’erne.  Derfor er 
ældrebefolkningen nu er i vækst.  
Det kræver en ekstra indsats i æl-
dreomsorgen. Albertslund er gået 
i spidsen med et initiativ til nyt 
sundheds- og plejecenter.  Hel-
ler ikke denne opgave løses med 
nulvækst.

skolen giver fremover bedre grundlæggende kund-
skaber i dansk og matematik. For eleverne i 1. og 
2.g vil vi udnytte skoleåret bedre, så de får op til to 
ugers mere undervisning. Mere tid sammen med 
lærerne giver bedre opgaver, stiller eleverne mere 
lige og modvirker forskelle i social arv.

Regeringens reformer er den rigtige vej. De bor-
gerlige krav om voldsomt skærpede karakterkrav 
tik gymnasiet ville derimod ramme ekstremt socialt 
og etnisk skævt, idet halvdelen af de nuværende 
gymnasiaster ville blive afskåret fra uddannelsen. I 
Albertslund ville tallet endda være 72 pct., og kravet 
ville derfor med sikkerhed lukke det lokale gymna-
sium! Skærpede karakterkrav rammer ekstremt so-
cialt og etnisk skævt.



Aftalen om finansloven for 2015 
udstikker kursen mod fremtiden: 
Ansvarlig økonomi, ja, men med 
prioritering af vigtige sociale for-
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VELFÆRD ELLER NULVÆKST
Vi husker, at det var ham, der gav 
enorme skattelettelser til de mest 
velhavende, gennemtvang bru-
tale og forhastede forringelser i 
dagpengereglerne og gjorde det 
sværere på ordentlige vilkår at 
trække sig tilbage fra arbejdsmar-
kedet, når man er ufaglært, ned-
slidt, har mistet sit gamle arbejde 
og er uden ny jobmuligheder. 

Vi ved, at de borgerlige ikke 
vil styrke fagbevægelsen, men 
stække den. At de ikke effektivt vil 
bekæmpe social dumping, men 
tværtimod gerne ser, at den lave-
ste løn er endnu lavere.

Vi har brug for en regering, der 
i samarbejde med stærke fagfor-
eninger kan bekæmpe, at over-
enskomster undergraves, at bun-
den går ud af vores lønsystem, og 
at utålelige arbejdsvilkår breder 
sig. Det er kvaliteten af arbejds-

Socialdemokratiet på tegnsprog.

bedringer med større tryghed for 
dem, der lige nu er uden job. Væ-
sentlige løft på sundhedsindsat-
sen og styrkelse af velfærdsser-
vice både for ældre og småbørn. 
Forstærket grøn omstilling og 

klimaindsats. Forbed-
ringer i arbejdsmiljøet 
og en betydelig ekstra 
indsats mod social 
dumping. Opbakning 
til stærkere faglig or-
ganisering ved forhø-
jet fradrag for fagfor-
eningskontingentet. 

Derfor er der meget 
at miste ved et rege-
ringsskifte: Lars Løkke 
Rasmussen skal ikke 
have lov at blive stats-
minister en gang til. Vi 
kender ham. Vi ken-
der hans holdninger. 
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kraften, der er allervigtigst for 
menneskenes, virksomhedernes 
og hele det danske samfunds 
konkurrenceevne. Det kræver 
større investering i uddannelse 
og velfærd - ikke nulvækst.

Lars Løkke Rasmussens pro-
gram for nulvækst betyder ned-
skæring i den skattebetalte vel-
færd, som hver enkelt dansker 
kan få. Det skal give plads til ny 
skattelettelser. Men kun til dem, 
der har et arbejde.Der er ikke 
noget til pensionisterne, efter-
lønnerne, de handicappede, eller 
modtagere af dagpenge og kon-
tanthjælp. De borgerlige vil fast-
holde dagpengeforringelserne, 
så stadigt flere må nøjes med 
kontanthjælp eller ingenting. Og 
de kræver et lavere loft over kon-
tanthjælpen.

Linjen er klar hos borgerlighe-
den: De mener, at der er for lidt 

VELFÆRD ELLER NULVÆKST...

Den meget dystre side af Venstres krav om nye
skattelettelser er, at pengene dybest set kun kan 

hentes på to måder:

Enten ved at skære hårdt i dén service, som især 
kommuner og regioner leverer til borgerne, og som 

også giver arbejde til mange mennesker.

Eller ved at indføre asocial brugerbetaling på
centrale områder, hvor vi hidtil alle har betalt over 
skatten i forhold til hvad vi tjener eller forbruger.
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forskel på folk. Mennesker, der 
kan klare sig selv, skal mere gives. 
For som de siger: Det skal bedre 
kunne betale sig at arbejde! Der-
med insinuerer de, at mange 
gemmer sig uretmæssigt på over-
førselsindkomst. Men det er jo 
ikke sandt. Der er flere danskere 
mellem 18 og 65 år – både mænd 
og kvinder – faktisk i arbejde og 
på uddannelse end i stort set alle 
andre lande. Selv de få, der lige 
i deres aktuelle livssituation kun 
har et lille overskud ved at være 
i arbejde, er næsten alle sammen 
i arbejde. De allerfleste menne-
sker gør det rigtige, uden at få en 
kontant belønning eller straf. 

Den borgerlige mistænkeliggø-
relse af de ledige, dens leflen for 
utøjlet konkurrence og uhæmmet 
grådighed er en ubehagelig blind-
gyde, hvor alt for mange bliver 
fastlåst i fattigdom.

VELFÆRD ELLER NULVÆKST...

VENSTRE VIL SKÆRE
I KOMMUNERNES OG
REGIONERNES
BUDGETTER I 2015
Venstre foreslog til finansloven for 2015,
at kommuner og regioner skulle genåbne
deres budgetter for 2015, skære i sund-
hedsområdet, uddannelserne, børne-
pasningen og ældreomsorgen  mv. med
i alt 1½ mia. kr. De penge skulle med et trylleslag kunne skaffes ved ekstra 
udlicitering til private! Men realiteten vil være nedskæring af den service 
kommuner og region kan levere – til skade for skolen, omsorgen for børn og 
gamle og med ringere forhold på sygehusene.  



Når ældre
bliver i jobbet,
bliver deres 

erfaring også

Gode arbejdsforhold 
skaber godt arbejde

Med ordentlige løn- og arbejdsvilkår kan vi levere 
det gode arbejde, som Danmark skal leve af.
Vær med på godtforalle.dk og  Godt arbejde
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Den franske stjerneøkonom Tho-
mas Piketty kalder til kamp mod 
den voksende ulighed som følge 
af ureguleret markedsøkonomi. 
På et møde i december 2014 i 
København påpegede Piketty, 
at verden oplever enorm for-
mue- og magtkoncentration hos 
en meget lille gruppe superrige 
personer og koncerner. Det er et 
problem for demokratiet og en 
udfordring for alt, hvad socialde-
mokrater har kæmpet for. 

”Skatteunddragelse og skattely 
undergraver vore muligheder for 

Piketty sammen Lone Loklindt fra De Radikale, Mogens, Pia Olsen Dyhr fra SF og Johanne Schmidt-Nielsen fra EL.

at finansiere velfærdssamfun-
det. Det er forkert, at netop Lu-
xembourgs Juncker er formand 
for den EU-kommission, der skal 
rydde op, og det er  usundt, at 
vi i Europa drives ud i indbyrdes 
konkurrence om stadig lavere 
selskabsskatteprocenter”, sagde 
Piketty.

Den verdenskendte økonom 
og nobelpristager Joseph Stiglitz 
har også påpeget, hvordan fi-
nanskrise, arbejdsløshed og hul i 
statskasserne blev udløst. Det var 
resultatet af dén ustabilitet, der 

følger af frit løb for de stenrige 
personers og selskabers grådig-
hed og staternes enorme udgif-
ter til at redde bankerne trods de 
ødelæggende spekulationsbøl-
ger, de selv havde ansvaret for. 
Stiglitz ser den voksende ulighed 
og de superriges kamp mod at bi-
drage til fællesskabet med skatte-
betaling som en social katastrofe: 
Det forhindrer en nødvendig in-
vestering i god uddannelse for 
alle, i forskning, infrastruktur og 
i social tryghed. Derved går store 
menneskelige resurser tabt.

TIL KAMP MOD ULIGHEDEN



EU SKAL GØRE MEGET MERE FOR
AT SKABE JOBS OG BEKÆMPE
SPEKULATION OG SKATTEFLUGT
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Historien giver meget få eksem-
pler på, at man ved at skære og 
spare kan fjerne underskuddene 
på de offentlige budgetter og 
opnå politisk stabilitet. Derimod 
er der alt for mange eksempler 
på, at en sådan politik giver vind 
i sejlene til antidemokratiske be-
vægelser og nærer yderligtgå-
ende nationalisme og fremmed-
fjendtlighed.

 Den rigtige orden i staternes 
finanser kommer kun, når folk 
kommer i arbejde og derfor skal 
have mindre og kan yde mere til 
fællesskabet.  

Derfor er der brug for kursæn-
dring i EU. Den rigtige orden i EU-
landenes finanser kan bringes et 
stort stykke på vej, hvis vi omsider 
kan enes om at bekæmpe virk-
somhedernes og de rigeste med-
borgeres flugt til skattely, som 
betyder, at alt for lidt af, hvad de 
tjener på os, også beskattes hos 
os. Det er rystende, så lidt der er 
udrettet i denne retning de sene-
ste par årtier. En global indsats 
mod skatteflugt og skattely vil 
endda også bidrage langt mere til 
udviklingslandenes økonomi end 
al verdens udviklingsbistand.

Vi kunne også forbedre finan-
serne her i Europa ved at be-
skatte de spekulative finansielle 
transaktioner, der i bedste fald er 
unyttige og i værste fald skade-
lige for stabiliteten i den globale 
økonomi. Der er også brug for en 
meget mere omfattende euro-
pæisk og international regulering 
for at forhindre, at uhæmmet 
grådighed i det finansielle system 

igen kan fremkalde finanskriser 
og massearbejdsløshed. 

Danmark skal med høj profil 
kæmpe imod, at det alene er mar-
kedskræfter og magtinteresser, 
der behersker verdensscenen og 
fastlåser rystende uligheder og 
blodige konflikter. Vi skal hjælpe 
akut, når humanitære katastrofer 
driver millioner på flugt. Og vi skal 
med alle vore udenrigspolitiske 
handlinger bidrage til at afslutte 
konflikterne og sikre mennesker, 
der er blevet fordrevet, vejen 
tilbage til at genopbygge deres 
lande. Sand aktivistisk udenrigs-

politik er at forebygge nye krige.
Vi kan ikke få en verden til at 

hænge sammen, hvor de 10 ri-
geste mænd tjener mere end de 
40 fattigste nationer tilsammen. 
Man fastholder ikke socialt og de-
mokratisk stabile samfund, hvis 
et lille mindretal hamstrer hele 
fremgangen i rigdom, som det er 
sket i USA over de seneste 35 år. 
Så risikerer man, at det politiske 
system opkøbes af det rige min-
dretal, og at de manges interes-
ser ikke længere varetages. De-
mokratiet udhules, og de sociale 
modsætninger skærpes.
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VI HAR KUN ÉN PLANET
(Uddrag af interview  den 24. novemver 2014)                 

Lykketoft:

”Vi har kun en planet. Vi har kun en begræn-
set mængde ressourcer. Antallet af mennesker 
på planeten er næsten tredoblet, siden jeg blev 
født, og hvert enkelt menneske beslaglægger 
flere ressourcer end dengang. For første gang i 
menneskehedens historie har vi helt afgørende 
selvstændig indflydelse på klodens udvikling – 
og potentielt dens overlevelse. 
Når et par milliarder mennesker i Asien og 
Afrika rækker ud efter dén livsform, vi har 
i Vesteuropa og Nordamerika, så kan man 
sige to ting sikkert: Dé kan ikke få den livs-
form og vi kan ikke beholde den.
Vi er nødt til at indrette os på en anden måde. 
Ikke nødvendigvis en dårlig måde, en kedelig 
måde eller en sørgelig måde, men på en anden 
måde.” siger Mogens Lykketoft, der fortsætter:
”Hvis vi ikke individuelt, nationalt og interna-
tionalt ændrer adfærd, så kan vi ikke håndtere 
problemet. Så får vi voldsomme forskydninger i 
klimaet. Er der noget galt med, at man vil kunne 
dyrke grøntsager i Sydgrønland? Nej, men pro-
blemet er, at så stor ustabilitet i klimaet på klo-
den med stor sikkerhed i mine børns generation 
vil drive millioner af mennesker på vandring og 
skærpe antallet af konflikter i verden… Klima-
ændringerne er en udfordring af en karakter, 
vi ikke har kendt før. Men vi politikere kan ikke 
bare vente uden at risikere, at balancen bliver 
uopretteligt knækket”.

MAN BLIVER KLOGERE UNDERVEJS
(Uddrag fra portrætinterview 25. juli 2014) 

 Lykketoft:

”Visdom har at gøre med indsigt og empati og 
med forståelse af sammenhængene i de men-
neskelige og samfundsmæssige relationer… 
Jeg medgiver, at der er ting, som den yngre 
generation griber hurtigere end den ældre. 
Men..erfaring betyder noget, for med alderen 
og erfaringen får man en mere alsidig indsigt i 
medmenneskelige relationer, fordi man evner 
at gøre sig mere umage med at sætte sig ind i 
andre menneskers tankegang. I de allerfleste 
relationer, både i det nære, private liv og i det 
politiske liv, er det muligt at finde løsninger, 
som er en gevinst for alle parter..” 
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Mogens siger i 
Den Skandinaviske
Drøm bl.a.:

”Det er jo i virkeligheden et 
spørgsmål om at forsvare 
skatterne som en nødven-
dighed for en fair fordeling. 
At fastholde fortællingen 
om, at vi har høje skatter, 
fordi det er præmien på 
vores sociale forsikringspo-
lice: Den enkelte med lav 
løn og stor risiko for syg-
dom og arbejdsløshed skal 
ikke spare op til børnenes 
uddannelse eller til pas-
ning af og omsorg for sine 
gamle forældre. Hverken 
børnenes eller de ældres 
skæbne skal være fuld-
stændig afhængig af, hvad 
deres forældre eller voksne 
børn tjener lige for tiden”.

”Samtidig med, at der i den 
hjemlige debat fra borgerlig 
side sættes større og større 
spørgsmålstegn ved vel-
færdsamfundets holdbar-
hed, så er der ikke kommet 
færre, men faktisk mange 
flere ude i verden, som 
betragter det, vi har skabt 
her, som et columbusæg af 
en samfundsudvikling”

Vi knokler benhårdt hele året, for
at én ting ikke skal ændre sig.
Kåret som danskernes foretrukne bank for 6. år i træk. 
CEM Institute – Voxmeter, januar 2015

Find nærmeste fi lial på al-bank.dk
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FORMAND FOR FN  
I september flyver Mogens
Lykketoft til New York for
være formand i FN’s 70.
generalforsamling.

Uddrag af interview af
Nikolaj Kristian Carlsen 
i bladet ’Rosen’:

”Det første FN’s generalforsam-
ling skal tage stilling til under mit 
formandskab er programmet for 
bæredygtig udvikling. Det hand-
ler om at forstærke kampen mod 
fattigdom, sygdom og analfabe-
tisme. Gennem de sidste 15 år 
har FN været med til at halvere 
den ekstreme fattigdom i verden.  
Men der er meget mere, der skal 
gøres. Vi skal forpligte alle FN’s 
medlemslande til at sørge for at 
alle børn kommer i skole, og der 
er ordentlig sundhedspleje – ikke 
mindst for alle gravide og fø-
dende kvinder. Vi skal sørge for, 
at der ikke er mere sult. Vi skal 
sørge for en vækstmodel, som 
også skaber langt større lighed 
mellem landene og indenfor det 
enkelte land og som er miljø- og 
klimamæssigt bæredygtig. Vi skal 
have regeringerne til at forpligte 
sig og stå til regnskab for at indfri 
de nye fælles mål. Jeg håber på at 
dette første store projekt lykkes, 
så vi ikke, som ved Klimatopmø-
det i 2009 i København, må tage 
hjem uden resultat. Jeg nærer 
ingen illusioner om at revolutio-
nere verden, men jeg tror med 
fornuftig mødeledelse og person-
lige kontakter, at der bliver mulig-
hed at nå resultater, som ellers 
ikke ville blive nået. ”siger Mogens 
Lykketoft.

Men hvordan forene folketingsar-
bejdet med året som FN-formand?

”Jeg kan forsikre hver enkelt 
vælger, der stemmer på mig, at 
jeg fortsat og stærkt vil gøre min 
indflydelse gældende i dansk po-
litik. Vel er jeg indtil september 
næste år mest i New York. Men 
jeg vil såmænd ikke være meget 
mere fraværende herhjemme 
end jeg var som dansk uden-
rigsminister. Den opgave, som 
jeg påtager mig, på opfordring 
fra den danske regering og med 
helhjertet opbakning fra hele Fol-
ketinget, er en vigtig del af Dan-
marks engagement i verden. Jeg 
håber at jeg kan løse den, så det 
styrker Danmarks internationale 
anseelse. Det er en opgave, der 
på det globale plan skal under-
støtte alt det, som vi danske so-
cialdemokrater kæmper for.” si-
ger Mogens Lykketoft.

Mogens hilser på FN’s vicegeneral-
sekretær Jan Eliasson, der for ti år 
siden var svensk udenrigsminister 
og også et år havde formandspo-
sten i FN’s generalforsamling.

FN’s generalsekretær Ban Ki Moon.
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Mogens Lykketofts tolvte valgkamp på Vestegnen 
blev skudt i gang 25. februar med en forrygende 
sangaften. Vores gamle statsminister Poul Nyrup 
Rasmussen førte an og sang for og gav sin opbak-
ning til Mogens – hans ven og kampfælle gennem 
50 år, og hans finans- og udenrigsminister gennem 
9 år.

Stemningen var strålende og salen var propfuld i 
Taastrup Medborgerhus.

Det var en munter aften med alvorsord og stærke 
appeller fra Poul, Mogens og LO-Hovedstadens for-
mand Morten Skov  om at sikre Mogens’ valg og re-
geringens fortsættelse.

MOGENS VALGKAMP SKUDT 
I GANG AF NYRUP MED 
SANGAFTEN I TAASTRUP



SAGT OM MOGENS I TIDENS LØB AF NUVÆRE

Statsminister
Helle Thorning-Schmidt (A):
”Det var dig, der som finansminister 
fik den danske humlebi på vingerne 
– i strid modvind.. Det vil du blive 
husket for…Du har hele vejen igen-
nem været drevet af viljen til at yde 
dit bidrag til at skabe et mere ret-
færdigt samfund. …Du brænder for 
vores sag. Og det er derfor, du er 
med endnu.”

Justitsminister
Mette Frederiksen (A):
”Du har insisteret på, at den politi-
ske vision altid har stået over den 
enkelte politiker. Du har skrevet pro-
grammerne, formet ideerne og insi-
steret på at søge indflydelse. Du er et 
pudsigt menneske. Ordholdende og 
troværdig. Og måske også besvær-
lig. Du er en mand med et projekt, 
der er større end dagen i dag.

Direktør for Verdensnatur-
fonden, fhv. MF’er for (C)
og (NA) Gitte Seeberg
”Mogens Lykketoft er den nulevende 
danske politiker, jeg ser mest op til. 
Jeg kender ham, fra da han var fi-
nansminister under Poul Nyrup og 
jeg var konservativ finansordfører. 
Jeg har altid oplevet ham som kom-
petent, vidende og meget visionær.”

Kulturminister
Marianne Jelved (B):
”Hvad jeg tænker mest på om det 
lange makkerskab med Mogens Lyk-
ketoft? Vores tillidsfulde og målrettede 
samarbejde som økonomiske mini-
stre, der skabte vejen til en stærk sam-
fundsøkonomi med mulighed for fuld 
beskæftigelse. De troede ikke vi kunne. 
Men vi ville, og vi gjorde det!”

Partiformand, fhv. minister
Pia Olsen Dyhr (F)
”Mogens er en af Danmarks skarpe-
ste når det kommer til dansk uden-
rigspolitik. Samtidig har han blikket 
for et stærkt velfærdssamfund som 
forudsætningen for et stærkt Dan-
mark. Vigtigt i en tid, hvor velfærden 
er under pres. Så hvis man ikke kan 
stemme SF, men S, så vil jeg anbefale 
Mogens som et godt bud.”

Politisk ordfører
Johanne Schmidt-Nielsen (Ø):
”I Enhedslisten har vi grænser for, 
hvor længe man kan sidde i Folke-
tinget. Men præcis Mogens er en af 
dem, der kan få mig til at tvivle på, 
hvor klog sådan en ordning er. For 
ham ville vi nødig undvære. Han er et 
behageligt menneske–vidende, saglig 
og ordentlig. Jeg har vældig respekt 
for ham. Vi er heldige at have ham 
som formand for Folketinget”
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Fhv. udenrigsminister
Per Stig Møller (C) 
”Han er den politiker uden for mit 
eget parti, jeg respekterer mest. Jeg 
opfatter ham som en meget kvali-
ficeret og vidende modspiller.. jeg 
har stor respekt for, at man aldrig 
er i tvivl om, hvor han står. Han 
var også en meget, meget dygtig fi-
nansminister, der formåede at lave 
mange forlig”

MF
Frank Aaen (Ø):
”Han er den politiske modstander, 
jeg har haft mest respekt for. Vi har 
haft modstridende synspunkter og 
politiske sammenstød. Men har 
altid været reel som forhandler i 
Finansministeriet, og siden har jeg 
fået stor respekt for hans viden og 
engagement på det udenrigspoliti-
ske område.”

Borgmester i
Nørre,Djurs kommune,
fhv. MF og gruppeformand 
Jan Petersen( A)
”Hvem jeg savner mest efter at have 
forladt Folketinget? Mogens Lykke-
toft. Han er et fantastisk menneske. 
Det var synd, danskerne ikke fik lov 
at opleve ham som statsminister.”

Fhv. udenrigsminister
Villy Søvndal (F):
”Mogens er en utrolig skarp analy-
tiker og debattør. Hans er desuden 
en af de mest vidtfavnende poli-
tikere, jeg kender. Specielt på det 
udenrigspolitiske område synes jeg 
Mogens er et af Folketingets skarpe-
ste og mest vidende medlemmer.”

Medlem af Europa-
parlamentet, fhv. MF’
Morten Helveg Petersen (B)
”Mogens er den politiske modstan-
der i Folketinget, jeg havde mest re-
spekt for. Jeg har oplevet ham som 
finansminister, da jeg selv var ny-
valgt i 1998…. Han er muligvis den 
bedste finansminister, Kongeriget 
nogensinde har haft – og muligvis 
den bedste vi nogensinde får”

MF, fhv, udenrigsminister
Holger K.Nielsen (F)
”Mogens er en af Folketingets skar-
peste politikere. Han har prøvet næ-
sten alt i dansk politik, og hans vi-
den om især udenrigspolitik er ufor-
lignelig. Han er samtidig et men- 
neske med stor personlig integritet 
og i øvrigt en god kammerat”
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NDE OG TIDLIGERE KOLLEGER I FOLKETINGET
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DANMARK I FEST OG FARVER
NÅR NYE STATSBORGERE
BYDES VELKOMMEN

Hvert år står Folketingets formand for en festlig modtagelse på Christiansborg af de nye danske statsborgere.

Det giver ekstra kolorit, når vi – som forrige år – kan få 
vores nationalpoet Benny Andersen til at være med på 
underholdningen. Foto: Hasse Ferrold.
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50 ÅR I SOCIAL- 
DEMOKRATIETS TJENESTE

Mogens blev sidste efterår fejret af Socialdemo-
kraterne i Taastrupkredsen, da har havde dob-
belt jubilæum med  50 år som aktivt medlem af 
Socialdemokratiet og 25 år som folketingskandi-
dat på Vestegnen.

I den anledning sagde han bl.a.:

”Det var september 1964, jeg meldte mig ind i Social- 
demokratiet.

 Jeg meldte mig til kampen for at fastholde og ud-
vikle et af de mest lige, trygge og retfærdige sam-
fund, der er skabt i menneskehedens historie.

Der er en kamp, der altid skal føres til forsvar for 
de svage og udsatte og i angreb på de velbjærgedes 
påstand om, at samfundets hjul kun snurrer rigtigt 
rundt, hvis de får endnu mere.

I tre-fire årtier var jeg med at skrive vore princip- 
og arbejdsprogrammer. 

Som folketingsmedlem og minister var jeg med 
helt i front, når det gjaldt om at få mest muligt at vo-
res politik ført ud i livet.  I første omgang som Ankers 
skatteminister for 33 år siden.

Jeg stod for formuleringen af ’Gang i 90’erne’, der 
blev håndbog for mig som finansminister i en ny so-
cialdemokratisk ledet regering, hvor vi fik 200.000 
flere i arbejde i Danmark, banede vej for bedre vel-
færd og fik orden i finanserne. 

Siden jeg i 2000 kortvarigt fik den fantastiske op-
gave med at være udenrigsminister har jeg haft lej-
lighed til på rigtigt mange måder at beskæftige mig 
med det internationale, der har været en kæmpe 
interesse siden de helt unge år.

Et par år var jeg Socialdemokratiets formand. Men 
da vi endnu en gang tabte til Anders Fogh valgte jeg 
at trække mig baglæns.  

De seneste tre år har jeg fået lov at virke som for-
mand for Folketinget.  Det er en stor ære og aner-
kendelse fra kollegerne, og en post, hvor man har 
en kær forpligtelse til at styrke vort folkestyre og 
samarbejdet med andre parlamenter og lande.  

Jeg har al mulig grund til at takke for alt det, mit par-
ti har valgt mig til at udrette indtil nu – en perlerække 
af ansvarsfulde opgaver og vigtige udfordringer.

Det har været en lang og kringlet kamp, med man-

ge sejre, mange kompromiser og en del nederlag.
Overalt i Europa er de socialdemokratiske partier 

trængte af nye udfordringer, som vi skal finde bedre 
svar på. Vi er presset af konkurrencen fra nye par-
tier, der peger på genveje, som vi ved ikke findes, 
og som foreslår usympatiske løsninger, vi må be-
kæmpe. Vi står på ny med en vældig opgave med at 
fortælle, at solidaritet og stærkt fællesskab ikke er 
blevet umoderne, men mere påtrængende nødven-
digt både i vort eget land og i hele det internationale 
samfund.

Det er en hård dyst. Men uanset hvor mørkt det 
kan se ud, skal den føres til sejr.

Tanken om, hvad det er for et hold, og hvad det er 
for en politik, der venter os med borgerligt styre, er 
simpelt hen for skræmmende.

Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at forhindre det.  
Derfor tager jeg en tur til, også i det kommende 

folketingsvalg.”

Gamle Anker besøgte Mogens i folketinget sidste år.
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