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Kongresnummer.

Så har socialdemokratiet i Varde været på Kongres. Vi var 5 fra Varde med til en forrygende weekend i
Ålborg. På billedet nedenfor står de fem deltagere. Fra venstre Frederik, Niels Ole, Kim, Frede og John.

3 garvede deltagere og Frederik og Kim som var på deres første kongres. Alle var enige om at
stemningen var rigtig god, og ikke alene blev der diskuteret politik i alle kroge og hjørner, men der var
også god mulighed for at lavet netværk med folk der interesserede sig for samme politikområder.
På kongressen var der lavet nogle workshops der arbejdede med det nyt principprogram som kommer
op til næste kongres, vi deltog i hver vores workshop, så selvom om det ikke er varde der skriver
programmet så har vi haft mulighed for at komme til orde på mange punkter. Det er nu meningen at
principprogrammet skal ud i hele landet til diskussion, for at laves endeligt og vedtages senere.
Det mest fascinerende for mig som 1 gangs kongresdelegeret var nok det at man faktisk blev stolt af
vores ”lille” demokrati, når man stod i en af salene og pludselig kom til tale med Mogens Lykketoft,
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stod og drak en øl sammen med Nikolai Wammen etc. Så oplever man pludseligt at der ikke er så langt
til toppen i dansk politik. Frederik udnyttede det nok til det ekstreme og fik selfies med utallige
socialdemokratiske kendisser.

Forlovelse med Dansk folkeparti ?
En anden mindre fascinerende ting var, at da jeg ringede hjem, kunne jeg høre at vi om ikke var blevet
gift med DF så var vi forlovet med dem. Det var ikke hvad vi hørte, men det var hvad pressen havde
hørt. Mette Frederiksen fortalte at hun ville samarbejde med DF om at hindre de værste ødelæggelser i
velfærdsstaten i Lars Løkkes 2025 plan. At samarbejde med DF om enkelte konkrete ting er der jo ikke
meget nyt i. Hør selv hendes hilsen til DF og døm selv.
http://www.altinget.dk/artikel/mette-frederiksens-tricky-hilsen-til-df
Hele hendes beretning kan høres her.
https://www.youtube.com/watch?v=u5jVmpX5qMM&feature=player_embedded
Tydeligst kunne man nok høre forskellen mellem DF og Socialdemokraterne ved de klapsalver der lød
hos DF da der blev sagt ” De sviner, de svindler, de stjæler, de voldtager og de dræber. ” om
udlændinge og da Poul Nyrup sagde ”Jeg vil personligt sige, og jeg håber, at jeg kan sige det på vegne
af alle socialdemokrater her. Jens Philip Yazdani, du er lige så dansk, som alle andre drenge i Danmark.”
om en dreng født og opvokset i Danmark med dansk mor og etnisk far, som højt placerede folk i DF
ikke kunne svare på om var dansk.
Klippet er ca. 20 minutter inde i Poul Nyrups tale. Talen fortjener at blive hørt i sin helhed, da den
adresserede Danmark og verdens virkelig problemer.
http://www.altinget.dk/video/657-se-nyrups-tale-til-socialdemokratiets-kongres.mp4
Vores egen Nyrup.
Varde havde også en delegerede på talerstolen. Det var Frederik der er meget aktiv i arbejdet med at
skaffe midler til Headspace’s arbejde med psykiske sårbare unge, et arbejde Poul Nyrup også er meget
engageret i. Se Frederiks tale her.
https://youtu.be/OR0An4wFLn8
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Fra redaktionen.
Sidst skrev jeg at sommeren var over, jeg tog fejl.
Nu burde efteråret snart komme og vi er klar med
det tredje nummer. af nyhedsbrevet. Vi håber i er
blevet klogere og har nydt læsningen.
Vi modtager gerne ris, ros og indlæg, men uden
garanti for at de bringes.
Det hele kan sendes til
Kim Christensen
Kimchr_33@hotmail.com
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