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FOKUS- på dit og mit liv

Hvor er solidariteten henne?
Spørger Møllen-skuespiller Ole Sørensen,  
der mener, at tidens kynisme, grådighed og 
jeg-dyrkelse har spoleret fællesskabet.



Ole Sørensen

Uddannet typograf som 20-årig. Arbejdede i 
faget til han blev 26 år.

Spillede revy og amatørteater i fritiden.

Blev i 1979 tilbud ansættelse som skuespiller 
på Teatret Møllen. Har gennem årene også 
instrueret flere forestillinger.

Gift med Mona Lisa. Parret har to voksne døtre 
og tre børnebørn.

FOKUS - på dit og mit liv
Politik handler om vores liv og vores 
hverdag. Dit og mit liv. Det liv, vi har 
sammen. 

Sådan skrev vi i præsentationen af det første nummer af 
”FOKUS - på dit og mit liv”. Og vi gentager gerne udsagnet. 
For lige præcis vores liv og vores hverdag, er det, vi gerne 
sætter i centrum i dette politiske magasin.  
I denne udgave af ”FOKUS – på dit og mit liv” sætter vi 
spot på de lokale politiske stemmer på Christiansborg og i 
Bruxelles. For uanset hvad man mener om landspolitik eller 
om EU, så er én ting sikkert: De beslutninger, der træffes, 
vedkommer os alle – det vedrører dit og mit liv.
Dit og mit liv er også i centrum, når debatten falder på 
byudvikling. For hvad er det for en udvikling, vi ønsker?  
Og hvad skal bymiljøerne kunne? Vi sætter fokus på  
Haderslev og Vojens.
Endelig lader vi skuespilleren Ole Sørensen stille spørgs-
målet: Hvad fanden sker der? I et åbenhjertigt interview 
konstaterer han, at solidaritet og fællesskab har trange kår.

Henrik Rønnow, gruppeformand
Socialdemokratiet i Haderslev Kommune

Ole Sørensen i Hægersgade og det kvarter, hvor han blev født, 
voksede op og oplevede det fællesskab og den solidaritet, der 
efter hans mening er gået fløjten i hele samfundet i dag. 
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Hvad fanden 
sker der?
Fællesskabet og solidariteten har 
trange kår i disse år, synes skuespil-
ler Ole Sørensen, der er dybt skuffet 
over, at Socialdemokratiet siger nej 
til kvoteflygtninge.
Af Flemming Just
Han åbner døren og tager imod i det gamle hus i Haderslevs 
middelalderlige Kloster-kvarter. Efter at have kæmpet sig op 
af de stejle, skæve granittrapper, roser gæsten den grønne 
fordør med de lyserøde udskæringer.
- Nåh, det er noget gammelt lort, bemærker Ole Sørensen, - 
det er en revledør. Huset er fra 1700-tallet, tilføjer han henka-
stet, men også lidt stolt, idet han viser ind i den hyggelige stue.  
Det er her, at den kendte Møllen-skuespiller og medlem af nu 
nedlagte Willys Kaffeklub har base. 
I 29 år har Ole Sørensen sammen med sin kone Mona Lisa 
beboet det godt to hundrede år gamle og smukt restaurere-
de hus. Huset ligger i det kvarter, hvor han selv blev født og 
voksede op i en familie med far, mor og tre børn. Faderen var 
arbejdsmand og moderen lagerarbejder.
- Jeg husker alt fra dengang. Menneskene, husene, lugten, 
lydene – og fællesskabet.  Dengang kom man hinanden ved, 
og man holdt sammen, husker 66-årige Ole Sørensen, der  
til august kan fejre 40 års jubilæum som skuespiller på  
Teatret Møllen. 

Siger ikke helt farvel
Pensionen ligger lige om hjørnet, når han næste år stopper på 
teatret og planlægger at blive freelance-skuespiller. For han har 
ikke lyst til at sige farvel til de skrå brædder. Ikke helt.
- Jeg kan sgu ikke undvære at stå på en scene. Så jeg håber at 
få en opgave i ny og næ.
Han kunne ellers godt læne sig tilbage i otium-stolen med 
en god pensionsordning, nyde børn og børnebørn, huset i 
Hægersgade og sommerhuset på Als. 

Men det ville være lidt det samme som at melde sig ud af 
samfundet, og det har den populære Møllen-skuespiller slet 
ikke lyst til. Selvom han mener, at samme samfund i en del år 
har taget en drejning, han ikke bryder sig om.
Især når han tænker på sin barndom og ungdom, synes han, at 
tingene er gået i den forkerte retning.

- Dengang var der sammenhold. Folk passede på hinanden, 
hjalp hinanden og var solidariske med de svageste. Og der var 
meget mere glæde, husker han. 

Kynisme og jeg-dyrkelse
- I dag er solidaritet og fællesskab afløst af kynisme og 
jeg-dyrkelse. Det handler kun om den enkelte. Om at enhver 
er sin egen lykkes smed i jagten på penge og prestige.
Ole Sørensen ønsker ikke er blive sat i en bestemt partipo-
litisk bås, selvom han godt er klar over, at han aldrig vil blive 
beskyldt for at være borgerlig.   
- Jeg vil bare have lov at have min egen holdning til tingene. 
Men vi begyndte altså for alvor at gå den forkerte vej med 
Anders Fogh-regeringen. I den periode led solidariteten det 
knæk, der siden har udviklet sig til det værre. I dag er det som 
om, at folk bare rager til sig. Bankerne, virksomhederne, direk-
tørerne og ja, alle andre. De kan ikke få nok.  Ja, de stjæler og 
svindler. Grådigheden hersker, mener Ole Sørensen og tilføjer :
- Hvad fanden sker der? Det er så sørgeligt! Og det værste 
er, at jeg ikke tror, at det sådan lige kan lade sig gøre at ændre 
mentaliteten i retning af det mere solidariske. Heller ikke 
selvom andre kommer til magten.

Kvote-flygtning og skuffelse
Den sidste sætning falder med slet skjult adresse til det So-
cialdemokrati, der lige nu i meningsmålingerne står til at tage 
over efter Lars Løkkes regering.
Ole Sørensen kan ikke lade være åbenlyst at lufte sin sto-
re skuffelse over Socialdemokratiets nej til at modtage 
kvoteflygtninge.
- Også lige dér røg solidariteten. Det kan jeg altså ikke 
glemme. Jeg er godt klar over, at nej’et var led i en strategi 
for at kapre stemmer hos andre partier. Men det klæder ikke 
Socialdemokratiet at gå med på Dansk Folkepartis opstram-
nings-vogn. Vi er så rige i det her land, at vi sagtens kan bruge 
flere penge på folk, der er i virkelig nød.

Skattetrykket….
Ole Sørensen oplever også andre tegn på ”sig selv nok”-ten-
densen og manglen på samfunds-solidaritet. Det er, når folk 
snakker om, at skattetrykket er alt for hårdt – at skatterne 
skal sættes ned. At vi hellere skal have flere penge til os selv, 
fremfor at komme dem i den store fælles kasse.
- Sådan har jeg det ikke. Slet ikke. Jeg vil gerne betale skat, 
så vi kan få et trygt samfund hele vejen rundt. Sundheds-
væsnet, børnene, de ældre. Men i stedet oplever vi, at der 
skal spares, spares og spares, for så skal alting nok gå, mener 
Møllen skuespilleren.
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STEM PERSONLIGT
på en lokal kandidat
Før Folketingsvalget svarer Jesper Petersen (S) på fem  
spørgsmål med det lokale udgangspunkt som tema. 
Af Flemming Just 5SPØRGSMÅL

TIL JESPER

Jesper Petersen, valgt 
for Socialdemokratiet i 

Haderslev-kredsen: - Min 
opfordring er, at uanset 

om man ønsker sig Mette 
Frederiksen eller Lars 

Løkke som statsminister, 
og uanset hvilket parti, 

man vil bakke op, så skal 
man endelig huske at  

stemme personligt.
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Medlemmerne af Folketinget er 
lovgivere for hele landet. De er ikke 
valgt for at bedrive landsby-politik 
eller politik for en bestemt egn. 
Alligevel er det vigtigt, at de 

folkevalgte inde på Christians-
borg er talerør for den landsdel, 

de kommer fra og er valgt i. Det 
lægger vælgerne vægt på. Og det samme gør 

folketingsmedlemmerne.
I øjeblikket er to medlemmer af Folketinget valgt i Hader-
slev-kredsen, der er identisk med Haderslev Kommune. Det 
er Hans Christian Schmidt fra Venstre og Jesper Petersen, 
Socialdemokratiet.
Ikke alene er de to MFére valgt lokalt. De er også begge født 
og opvokset i kommunen. Hans Christian Schmidt er født i 
Nustrup og har boet i Vojens i mange år. Jesper Petersen er 
født og opvokset i Hammelev, men bor nu i Valby.
Kun Jesper Petersen har sagt ja til at svare på nedenstående 
fem spørgsmål med det lokale udgangspunkt som tema. 

Hvad betyder det, at du kommer fra Had-
erslev og Sønderjylland?
Jeg kommer herfra og mine rødder er sønderjyske i gene-
rationer tilbage. Det ligger i mig som menneske – hvordan 
forholdene er her, bevidstheden om vores historie og så 
videre. Politisk får det konkret betydning, fordi jeg jo ikke blot 
repræsenterer Socialdemokratiet, men også det område, hvor 
jeg er valgt. Så jeg prøver at gavne udviklingen i vores landsdel 
ved at søge indflydelse på beslutninger, der er særligt vigtige 
for os og at løfte dagsordener, der har lokal betydning. 

Hvorfor skal vælgerne i Haderslev Kom-
mune stemme personligt på dig?
De personlige stemmer afgør, hvem der bliver valgt. Og det 
gør ganske enkelt en forskel, at vi har lokalt valgte repræ-
sentanter på Christiansborg. Så min opfordring er, at uanset 
om man ønsker sig Mette Frederiksen eller Lars Løkke som 
statsminister, og uanset hvilket parti, man vil bakke op, så skal 
man endelig huske at stemme personligt. 
 

Hvad er de tre vigtigste ting, du har gjort 
for Haderslev i denne folketingsperiode?
Forsvarsforliget var rigtig vigtigt. Kasernen er fremtidssikret og 
får mere personel end før. Slesvigske Musikkorps lever videre 
i bedste velgående. Og også næste generation kampfly med 
de mange tilknyttede arbejdspladser ligger i Skrydstrup.  
På mit ordførerområde med skattepolitikken er der kommet 
flere medarbejdere til Skattecentret både her og i Tønder, og 
den nye uddannelse til Skattevæsenet kan tages her i Haderslev. 
Og på det seneste har det fyldt en del at sikre VUC Syds 
overlevelse og genstart af tilbuddet ovenpå det økonomiske 
morads, institutionen var ledt ud i. 

 
Hvad vil du gøre for vores kommune i den 
kommende periode? 
For alle kommuner vil kvaliteten i de lokale velfærdstilbud til 
børn, ældre og syge være bedst tjent med en socialdemokra-
tisk regering.  
Og så vil jeg ellers fremhæve, det at få lavet en ordentlig 
kompensation og hjælp til naboerne til de nye F-35-fly.  
I det hele taget vil jeg blive ved med at arbejde for at gavne 
udviklingen her. Det handler om økonomien under de lokale 
velfærdstilbud. Om arbejdspladser, investeringer i infrastruk-
tur og som noget meget vigtigt, bedre tilbud om uddannelse 
og efteruddannelse. Vi skal af med de årlige besparelser på 
uddannelsesområdet, og have god kvalitet i både ungdomsud-
dannelser og tilbuddene om efteruddannelse af især kortud-
dannede borgere.

Hvad bliver valgets vigtigste spørgsmål?
Det bliver, om ikke vi skal prioritere kvalitet og tid i børne-
haver, skoler, uddannelser, ældrepleje og sygehuse før lavere 
skat? Om vi skal indføre en ny ret til tidlig folkepension til 
dem, der er slidte og typisk har været mange år på arbejds-
markedet? Og så tror og håber jeg, at klima- og miljøpolitik 
kommer højt på dagsordenen, og at Socialdemokratiet kan få 
opbakning til at tage lederskab for at forstærke den grønne 
omstilling som Danmark skal videre i, og påvirke resten af 
verden i samme retning.
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Når han sidder hjemme i sin stue på Tyrsvej med udsigt over 
dammen og den vestlige del af Haderslev, bliver han ydmyg 
og taknemlig. For her er fred og ro. Ligesom i resten af Dan-
mark. Og Vesteuropa for den sags skyld.
- Og sådan har det været i de 70 år, jeg har levet. For første 
gang i 2000 år har der ikke været krig i vores del af verden. 
Takket være EU.
Jens Christian Gjesing leverer de tre sætninger med stort tryk, 
og følger straks op med yderligere begejstring for det euro-
pæiske fællesskab, der ellers er under gevaldigt under pres i 
øjeblikket. Blandt andet takket være det britiske Brexit.
- Fred og velstand. Det har været og er EU’s store succes. Vi 
slås ikke mere med hinanden og vi har skabt et meget stærkt, 
fælles marked, der kan konkurrere med resten af verden.
Jens Christian Gjesing er så overbevist tilhænger, at han 
bliver ked af det hver gang, EU bliver svækket eller talt ned. 
Hvad enten det sker i form af Brexit eller Dansk Folkepartis 
Peter Kofod.
- USA, Rusland og Kina gnider sig i hænderne og griner af 
os, for med Storbritanniens udtræden bliver EU´s marked 
væsentligt mindre og svagere. Og herhjemme vil det bringe 
en lang række virksomheder i store vanskeligheder. 

65-70 årlige rejsedage
Den tidligere Haderslev-borgmester og medlem af Haderslev 
Byråd siden 1982 erkender, at det internationale udsyn og 
EU-begejstringen først for alvor greb ham, da Kommunernes 
Landsforening i 2007 udpegede ham til opgaven som medlem 
af KL’s Internationale Udvalg i Bruxelles. 
Den tjans har Jens Christian Gjesing varetaget lige siden. Den 
betyder, at han årligt har 65-70 rejsedage til Bruxelles eller 
rundt i Europa - sideløbende med arbejdet i Haderslev byråd. 
Arbejdet i EU betyder også, at han har fået stor indsigt i, hvad 
det betyder, at de 28 medlemslande – nu snart 27 – arbejder 
sammen om en række spørgsmål som f. eks. miljø, energi, 
arbejdsmarked og digitalisering.
- Det kan måske godt lyde lidt fjernt fra en hverdag i Haderslev. 
Men det er det ikke. Mindst fire ud af ti punkter på en dagsor-
den i Haderslev Byråd følger beslutninger, der er taget i EU.

Genbrugs-problematik

- Bare på lidt længere sigt bliver landenes ressourceforbrug et 
kæmpeproblem, som ikke kan fortsætte. Genbrug bliver løsnin-
gen. Men udfordringen er, at der kan tjenes penge ved at und-
lade at genbruge. Det giver modstand mod genbrugstanken. 
Derfor skal der lovgivning til, forklarer Jens Christian Gjesing. 
Han forudser, at hver eneste borger i Danmark i nær fremtid 
i langt højere grad end nu skal sortere husholdningsaffaldet. 
Alene når det gælder plast måske i fem forskellige beholdere:
- Det er fordi, der er forskellige slags plast. Og plasten må ikke 
blive blandet, for så kan den ikke genbruges. 

Hjælp fra KL-sekretariat
Spektret af opgaver for Haderslevs medlem af KL´s Interna-
tionale Udvalg er dog langt bredere, og det kan lyde ganske 
uoverkommeligt, når Jens Christian Gjesing ofte får tilsendt 
1200-1400 sider før et plenarmøde sydpå.
- Men så har KL heldigvis sit sekretariat i Bruxelles med 
akademiske eksperter, der hjælper os med at udpege de 
sider, der er væsentligst. Dermed bliver opgaven lidt mere 
overkommelig.
EU-arbejdet, der også omfatter foredrag og oplysende virk-
somhed i såvel Danmark som Europa, er i øvrigt ulønnet. 

Til gengæld får Jens Christian Gjesing og de øvrige otte 
danske politikere alle udgifter dækket i forbindelse med 
deres virke.
- Det afgørende er, at EU giver mening for mig. Og det gør 
det, for projektet handler om fred og velstand for os alle 
sammen, fastslår lokalpolitikeren, mens blikket endnu en gang 
vender sig mod stuevinduet på Tyrsvej og rammer den formi-
dable udsigt til by, dam, blå himmel. Fredelig dansk idyl  
på en kølig aprildag.   

 

  

Jens Christian Gjesing bruger sin viden 
og erfaring som tidligere lektor og 
underviser i historie på Haderslev 

Katedralskole, når han årligt – i større 
og mindre forsamlinger - holder en 

snes foredrag om EU og udviklingen i 
Europa efter 2. verdenskrig. 

Lokalpolitiker  

og glødende EU-tilhænger

Jens Christian Gjesing –  
tidligere borgmester og medlem af 
Haderslev byråd siden 1982 –  
bliver ked af det, når nogen taler 
det europæiske fællesskab ned.
Af Flemming Just

Jens Christian Gjesing

Valgt ind i Haderslev Byråd for  
Socialdemokratiet første gang i 1982.

Har siddet i byrådet lige siden.

Har to gange været borgmester: I fem år som 
følge af kommunalreformen fra 2002 til og 
med 2006. Og igen i 2010-2013.

Er i øjeblikket næstformand for udvalget for 
Sundhed og Forebyggelse.

Er cand. mag. i historie og religion og har un-
dervist som lektor på Haderslev Katedralskole 
i en lang årrække.

Medlem af EU’s regionsudvalg som en af 350 
repræsentanter fra 28 lande – de ni er fra 
Danmark.

Lige nu er Jens Christian Gjesing blandt meget andet involveret i en 
af problematikkerne i den såkaldte cirkulære økonomi – genbrug. 
Det handler om plastik, og det handler ligesom i de fleste andre EU- 
spørgsmål om at løse fælles problemer med fælles regler og love.
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Henrik Rønnow synes, at både Nørre-
gade og Gravene i Haderslev er ople-
velses-tomme steder i byens centrum. 
Derfor har han arbejdet for at få igangsat 
nye byudviklingsforsøg de to steder.

 Af Flemming Just  
Når jeg kommer til en by for at handle, kommer jeg også for 
at få en oplevelse. Jeg forventer at møde mennesker, akti-
vitet og liv. Noget at være sammen om. Og nogen at være 
sammen med.

Ordene kommer fra Henrik Rønnow, formand for den social-
demokratiske byrådsgruppe. Han har længe ment, at Hader-
slev mangler det liv i byens centrum, som er afgørende for, 
om lokale borgere og turister får en god oplevelse i byen.
- Nørregade og Gravene er alt for kedelige. For eksempel er 
det pinligt, at springvandet på Gravene er uden vand. 
Det kan vi ikke være bekendt, mener Henrik Rønnow, der 
ellers hilser forsøget på byens gamle torv med bænke og 
græsarealer velkommen. 
Derfor er han nu endelig lykkedes med at få byrådet overbe-
vist om, at der også skal gøres forsøg med Nørregade. Hvis 
det står til Rønnow, skal der skabes mulighed for udeserve-
ring og gadehandel, samtidig med at biler stadig kan passere, 
uden at det går ud over sikkerheden. Det skal betonklodser, 
skiltning og gule afstribninger sørge for. 
Flere af Nørregades restauranter bakker op om idéen, forsik-
rer Henrik Rønnow. Blandt andre Restaurant Fratelli.

- På Torvet begyndte restauranterne på et tidspunkt at sætte 
borde og stole ud. Lige så stille opstod et udendørs miljø 
med musik og servering, og nu er pladsen fyldt med liv og 
glade mennesker hele sommeren, konstaterer den socialde-
mokratiske gruppeformand, der tror på, at stemningen herfra 
kan brede sig til Nørregade. Hvis altså rammerne er til det.
- Derfor er jeg meget glad for, at vi nu får gang i et forsøg i 
gaden. Også på Gravene ser Rønnow gerne flere forsøg på at 
skabe det liv i centrum, som også byens handel efterlyser.
- Det kunne f. eks. være med en delvis overdækning af 
pladsen med et sejl, så man nemt kan rykke borde, stole og 
køkkenfaciliteter ud. Samt en lille scene, hvor de mange dygti-
ge, lokale musikere, kor og andre kan underholde hver lørdag 
i sommersæsonen.
Men torvehandlerne tirsdag og fredag? Hvad med dem?  
Henrik Rønnow ser ikke noget problem i, at de fortsat kan få 
plads på Gravene, hvis torvet indrettes efter det.

Af Flemming Just  
Trist. Nedslående. Bedrøveligt. 
Ordene ligger lige for, når man kører gennem hovedgaden i 
Vojens. Det ene tomme butiksvindue afløser det andet og 
gaden har efterhånden fået et lidt spøgelsesagtigt skær. Ud-
viklingen – Rådhuscenter, storcenter og internethandel – har 
svunget leen, så det både kan ses og mærkes i Vestergade.
- Man kan kun håbe, at det samme ikke sker for Haderslev. 
For Vojens er tæt forbundet med Haderslev og det er her, vi 
går i biografen og på cafe. Men detailhandlen i den tidligere 
så driftige hovedgade er en død sild, mener Marie Skødt, 
byrådsmedlem for Socialdemokratiet, hvis hjerte ellers banker 
højt for Vojens.
Hun følger hver måned møderne i Forum Vojens sammen med 
byrådskollegerne Finn Lykkeskov (S), Preben Holmberg (V) 
samt de øvrige kræfter i Forum Vojens. Det forum, hvor en halv 
snes mennesker arbejder for, at ”trist, nedslående og bedrøve-
ligt” afløses af ord som ”spændende, opløftende, berigende”. 

Må tænke andre tanker
- Vi får ikke specialbutikker herude igen. Det kan vi lige så 
godt indstille os på, så vi må tænke andre tanker, mener den 
48-årige socialdemokrat, der i øvrigt kom ind i politik, efter at 

hun havde været medforfatter til Vision Vojens-rapporten,  
der dels skitserede byens udfordringer, dels gav bud på, 
hvordan udviklingen kan vendes. Det arbejde vakte hendes 
politiske interesse. 
Hvad angår ”andre tanker”, lancerede Jacob Olsen nogle af 
slagsen, da han sidst i marts på et borgermøde informerede 
om sine planer for relancering af Vojens Speedway Center. 
Tanker, som Marie Skødt – og andre i Forum Vojens – fandt 
interessante. - Tankerne gik på at udnytte de tomme byg-
ninger og butikslokaler til overnattende gæster ved speed-
way-stævnerne. De største arrangementer tiltrækker jo op 
mod 30.000 mennesker. Og der er i den grad mangel på 
overnatningsmuligheder i området, lyder det fra Marie Skødt, 
der er varm på at få undersøgt, om idéen kan realiseres.

Flere gode projekter
Bortset fra udfordringen for detailhandel og tomme butiks-
vinduer mener Marie Skødt, at de frivillige i Forum Vojens har 
søsat en række projekter, der trods alt har leveret mere liv. 
Hun nævner lystunnelen under jernbanen, kunstmuren i Dan-
marksgade, discgolf-bane og spejder-shelters ved Billund-søer-
ne og en kælkebakke midt i byen, der bliver gjort klar i løbet 
af året til sneglade børn. 
Og så kan Vojens jo altså også fremvise faciliteter som skøjte-
hal, svømmehal, musikhus og speedwaycenter, ny børnehave 
og en skole med nye lokaler, påpeger socialdemokraten.
- Det handler ikke kun om, hvad Forum Vojens gør. Men også 
at så mange borgere som muligt inddrages aktivt. At vi snak-
ker sammen med hinanden på kryds og tværs og dermed 
finder løsninger. For det er et langt, sejt træk at holde liv i 
vores by, mener Marie Skødt.

”I et springvand skal der være vand – så enkelt er det”, lyder budskabet fra Henrik Rønnow

Lad os skabe liv i byen og 
give plads til udeser-
vering i Nørregade, 
lyder budskabet fra 

den socialdemokratiske 
gruppeformand  
Henrik Rønnow

Marie Skødt foran kunstnermuren i Danmarksgade ved den tidligere Ungdomsskole. Muren er udsmykket af den lokale kunstmaler Rasmus Bjørn: - 
Det er det lange, seje træk at skabe mere liv i Vojens.

Lad os nu få noget liv i byen Maries hjerte banker for Vojens

Detailhandel i Vestergade som i gamle 
dage er en død sild. Men der er andre 
måder at få byen til at leve, mener Ma-
rie Skødt, der har været med til at stifte 
Forum Vojens.
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FAKTA  |  EU-parlamentet
• Er den lovgivende magt i EU sammen med 

Rådet for Den Europæiske Union.

• Består af 751 medlemmer valgt af de 28 med-
lemslande. 27 efter det britiske Brexit . 

• 13 medlemmer er fra Danmark.

• Parlamentet holder sin plenarmøder i Bru-
xelles og Strasbourg. 

• Der er valg til parlamentet hvert femte år.

Christel Schaldemose er klar til 
kamp for at blive genvalgt til 
EU-parlamentet. Men er bange for 
at valget mister vælgernes opmærk-
somhed, hvis folketingsvalget afvik-
les samme dag som EU-valget. 
Af Flemming Just
- Jeg elsker den slags. At komme ud, møde folk og fortælle, 
hvad vi arbejder med i EU. Og debattere de udfordringer, vi 
har i fællesskabet…..
Christel Schaldemose taler om det forestående valg til 
EU-parlamentet, der i Danmark finder sted den 26. maj. Hun 
har sæde i parlamentet på 13. år – valgt for Socialdemokratiet 
– og hun er i den grad klar til en valgkamp, der i EU-sammen-
hæng er fastsat til fem uger.
Den 51-årige socialdemokrat har blot en bekymring: At stats-
minister Lars Løkke Rasmussen udskriver folketingsvalg, så det 
falder samme dag som EU-valget.
- Jeg kan selvfølgelig godt forstå idéen med at afvikle de to 
valg samme dag. Men jeg er også alvorligt bange for, at EU-de-
batten vil træde i baggrunden og forsvinde en smule….

Fem-ugers slutspurt
EU-parlamentet lukker ned 18. april. Fra denne dato og frem 
til 26. maj er det, at Christel Schaldemose og de øvrige danske 
kandidater til parlamentet fører valgkamp. 
For Christel Schaldemoses vedkommende har hun planlagt dét, 
hun kalder en ”fem ugers-slutspurt” med besøg på uddannel-
sessteder og virksomheder, politiske dueller og gadeaktiviteter. 

Af Flemming Just
Hun er vokset op i temmelig beskedne kår, Christel Schalde-
mose. Som nummer tre af fire søskende. I et hjem på Nord-
fyn, hvor faderen ikke altid havde arbejde som lastbilchauffør. 
- Vi var det, man kalder en fattig arbejderfamilie. I perioder 
var der virkelig lavvande i kassen. På et tidspunkt måtte vi 
flytte til Sverige, for at min far kunne få arbejde, husker  
Christel Schaldemose.

I dag bor hun i det pæne Frederiksberg sammen med æg-
temanden Ib Lindstrøm. Parret har tre sønner på 15, 

19 og 22 år. Den ældste læser medicin, næstældste 
bliver student til sommer og yngste søn går i 9. 
klasse. En noget mere velkonsolideret familie end 
den, Christel Schaldemose selv voksede op i.

En mønsterbryder
Men i Søndersø på Nordfyn blev EU-par-

lamentarikeren et klassisk eksempel på 
en mønsterbryder. Trods den beskedne 
økonomiske baggrund tog hun studen-
tereksamen, læste på universitet og 
blev cand. mag. i historie. 
- Jeg tænker ofte på, at jeg var heldig 
at bo i et land som Danmark, hvor 
uddannelse er gratis. Hvis jeg 
havde boet i f. eks. i USA, hvor 
man selv skal betale, havde mine 
forældre ikke haft råd.

Christel Schaldemose blev 
dog ikke mere mønster-
bryder, end at hun lod sig 

inspirere af forældrenes – især 
faderens – politiske interesse. 

- Der blev tit og ofte snakket politik i mit hjem, og jeg var ikke 
ret gammel, da han tog mig med til mit første 1. maj-møde. 

Præget af sin opvækst
Allerede som 13-årig meldte Christel sig ind i DSU og stifte-
de lidt senere en afdeling i hjembyen Søndersø.
- Jeg var og er selvfølgelig præget af min opvækst. Den 
glemmer jeg aldrig. At kæmpe for de små i samfundet ligger 
i min rygrad. 
Hun havde dog ikke forestillet sig, at hun skulle gå politiker-
vejen, selvom hun i en årrække lavede en del organisatorisk 
arbejde i Socialdemokratiet. Men før Folketingsvalget i 1998 
blev hun opfordret til at lade sig opstille. Det skete på Øster-
bro i København. Hun fik 212 stemmer – og kom ikke ind. 
I 2003 var hun kandidat til EU-parlamentet i Fyns Amt og op-
nåede at blive valgt til suppleant for den socialdemokratiske 
gruppe. Det var det mandat, der gjorde, at hun kom ind, da 
Henrik Dam Kristensen vendte tilbage til dansk politik i 2006.
- Jeg havde ikke siddet i mange måneder, før jeg var fuldstæn-
dig bidt af arbejdet. Det store udsyn og det at sidde omkring 
et forhandlingsbord og finde løsninger – det var lige min 
måde at arbejde på.

Ægtefællen passer familien
Efter 13 år i parlamentet har hun for længst erfaret, at passio-
nen for EU-arbejdet har sin pris i forhold til familien. Hun kan 
f. eks. konstatere, at hun hvert år sover færre gange hjemme 
end ude i Danmark eller Europa.
Ægtefællen Ib Lindstrøm er deltidsansat i Kræftens Bekæmpel-
se, og det er ham, der gennem årene har smurt madpakker 
og fulgt drengene til spejder og andre af deres gøremål. 
- Man skal vælge sin mand med omhu, siger Christel Schalde-
mose, når hun skal forklare, at familielivet godt kan fungere, 
selvom mor en stor del af året er væk.   

Kronisk dårlig samvittighed
- Da det lykkedes mig at blive valgt, aftalte vi, at jeg tog mig af 
karrieren, og at han tog sig af børnene. Det har været vigtigt, 
at børnene ikke har lidt under, at jeg er meget væk hjemme-
fra. Fri for en kronisk dårlig samvittighed har hun dog ikke 
været, erkender hun.
- Men den er ved at aftage en smule, for drengene trives og 
er godt på vej alle tre, konstaterer Christel Schaldemose. 
I øvrigt dagen efter at hun har haft en næsten arbejdsfri søn-
dag hjemme på Frederiksberg. For selv når hun er hjemme 
i lejligheden på Frederiksberg, kan hun sjældent helt slippe 
arbejdet og EU-passionen. 

I Haderslev Kommune kan vælgerne møde hende 24.- og 
30. april ved to møder, men hun vil også dukke op på gaden 
forskellige steder i kommunen.

Rugbrødsarbejde og gamle dyder
- Jeg ved jo godt, at jeg ikke er det mest kendte navn i Dan-
mark. Det har jeg sådan set altid vidst. Jeg ved så også, at der 
er andre måder at hente stemmer på. Det er med gedigent  
rugbrødsarbejde, siger Christel Schaldemose, der ikke kun og 
møder vælgerne ansigt til ansigt i valgkampene. Hun prakti-
serer også ”rugbrødsarbejdet”, når hun hyppigt rejser rundt 
i hele landet i hele valgperioden og er aktiv med oplæg og 
orientering om EU.  I både store og små sammenhænge.
- Personligt passer det mig rigtigt godt at tage meget ud og 
snakke med borgerne. Det er sådan, jeg passer den del af 
mit arbejde. Man kan vel sige, at jeg kan lide de gammeldags 
dyder i politik.
Det har vælgerne åbenbart også kunnet lide indtil nu. 
Christel Schaldemose kom ind i EU-parlamentet første gang 
i 2006 som suppleant for Henrik Dam Kristensen, da han 
returnerede til dansk politik. I sin første valgkamp herefter, fik 
hun i 2009 43.855 personlige stemmer. Ved det seneste EU-
valg i 2014 øgede hun stemmetallet med mere end 50 pro-
cent og modtog 64.495 krydser. Så rugbrødsarbejde og gamle 
dyder gav pote for fem år siden. Læs mere næste side...

Christel frygter 
at EU-valget drukner

  
- For mig handler det om at tage den lille mands parti, så han ikke altid 
kommer til kort over for de store. Og her skal vi i EU være langt mere 
ambitiøse, mener Christel Schaldemose.

Det ligger i min 
rygrad at kæmpe 
for de små
Opvæksten i en fattig arbejderfami-
lie på Nordfyn har sat sit præg  
på EU-parlamentarikeren  
Christel Schaldemose.
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GRATIS adgang for alle

GRATIS adgang for alle

GRATIS adgang for alle

På www.sochaderslev.dk finder du en komplet oversigt over alle Socialdemokratiske arrangementer i Haderslev 
Kommune. Hvis du er medlem af Socialdemokratiet, er det også her, du finder oplysninger om kaffeklubmøder, 

generalforsamlinger og andre interne møder i kreds- og partiforeningerne. 

24.04.19 kl. 19.00 Hvad nu Europa? Offentligt møde om EU
Slotsgade 25, Haderslev Brexit, Flygtninge, Miljø, Velfærd - udfordringer er der nok af. Har Danmark brug for 

EU og har EU brug for Danmark og Danmark har brug for Europa!
Kom og få svar af to engagerede Europa-politikere Christel Schaldemose (medlem af 
Europa-Parlamentet) og  
Jens Christian Gjesing (medlem af EU ‘s Regionsudvalg)
Alle er velkomne 
Der er gratis adgang – kaffe og kage kan købes for 25,- kr. 
Arrangeret af Socialdemokratiet Haderslevkredsen

01.05.19 kl. 07.00 1. maj for de morgenfriske hos 
Dansk Metal, 

A. D. Jørgensens Vej 2, Haderslev
Flaghejsning kl. 07.00 med derefter morgenkaffe og fællessang. Musik ved Jesper Pe-
tersen. Taler ved næstformand i FH Ejner K Holst, Folketingsmedlem Jesper Petersen, 
2. Viceborgmester Henrik Rønnow samt formand for DSU Martin Rønne. 

01.05.19 kl. 14.00 - 17.00 1. Maj fest i Damparken – Haderslev
Damparken, Haderslev Musikalsk underholdning fra kl. 14.00 – Faneindmarch kl. 14.30 og derpå panelrunder 

kædet sammen med fællessang og musikalsk underholdning ved bl.a. David Rovics (US).
Alle er velkomne

Aktivitetskalender
Mød politikerne – få en oplevelse – tag del i debatten

Tre mærkesager
Men hvad kan vælgerne forvente af Christel Schaldemose, når 
de denne gang møder hende på gaden eller i forsamlinger?
- Jeg vil lægge vægt på især tre temaer. Social dumping, som 
vi blandt andet har oplevet det med udenlandske chauffører 
i Padborg. Miljø- og klimaområdet med fokus på CO2-udled-
ningen, og forbrugerrettigheder uanset om det gælder handel 
online eller fysisk.. Alle tre temaer arbejder Christel Schal-
demose med til daglig. Blandt andet i udvalget for det Indre 
Marked. Og det er hårdt arbejde, bedyrer hun og nævner ek-
sempelvis kampen for at sikre danske chauffører fair forhold i 
forhold i job-konkurrence med chauffører fra østlandene.- EU 
skal have langt større fokus på, at udenlandske chauffører ikke 
underbyder danske chauffører med dårligere løn og arbejds-
vilkår. Jeg kæmper for, at vi har flere værktøjer til at afsløre og 
til at bekæmpe social dumping.

Den røde tråd i Christel 
Schaldemoses holdning og 
indsats på de tre områder 
er klar. Det drejer sig om at 
sikre gode standarder for 
borgere og forbrugere. Hvis reglerne ikke bliver overholdt, 
skal der både være mulighed for at komme efter synderne. 
Men også for at sikre de samme forbrugere kompensation 
og erstatning.
- For mig handler det om at tage den lille mands parti, så 
han ikke altid kommer til kort over for de store. Og her skal 
vi i EU være langt mere ambitiøse. Ikke mindst på de tre 
områder – social dumping, skattesnyd og CO2-udledningen, 
fastslår den socialdemokratiske EU-kandidat.

EU bør være  
mere ambitiøs


