
 

 

Nyhedsbrev fra Christel Schaldemose 

Hvor er det dejligt at være dansk socialdemokrat og se, hvordan der er vind i sejlene hjemme i Danmark. 

Lige nu er det vores politiske udspil, der bliver debatteret, og meningsmålingerne der peger i vores retning, 

ligesom det nyligt afholdte skolevalg også var en sejr for alle de engagerede unge mennesker i DSU. Det er 

særligt rart at opleve, når man arbejder i Europa-Parlamentet, og gang på gang har set sine 

socialdemokratiske kollegaer i resten af Europa, få den ene øretæve efter den anden. Det viser, at vi i 

Danmark er på rette vej. 

”Schaldemose-rapporten” er færdig 

Men her i Europa-Parlamentet sker der også masser af ting. Her midt i februar blev jeg endelig færdig med 

forhandlingerne om ny lovgivning, der sikrer mere fair og gennemsigtige handelsbetingelser på online-

platforme som Amazon, Hotels.com og Momondo. Jeg har nævnt sagen før, så jeg vil ikke gå i detaljer med 

den, men det er altså meget tilfredsstillende at se, når hårdt arbejde udmønter sig i konkret politik. 

Og hårdt arbejde var det virkelig. Vi har haft mange forhandlinger og den sidste og afgørende startede kl. 

19.30 en onsdag aften og var færdig kl. 4.49 torsdag morgen. Eller nat vil nogen jo nok sige.  

Og når jeg i starten skriver, at jeg ”endelig” er blevet færdig, skal det faktisk tages med et gran salt. Normalt 

tager det længere tid at lave lovgivning, end det har taget den her gang. Vi har vel lavet 1½ års arbejde på 

noget nær det halve. Vi har selvfølgelig været presset af, at vi skulle være færdig inden valget i maj – ellers 

blev de nye regler bare ikke til noget i denne omgang. 

Men det viser også, at vi godt kan speede processen op, når det er nødvendigt. Og det synes jeg, er værd at 

tage med til fremtiden. For så kan vi vel også speede op, selvom der er god tid? 

Uanset hvad er det stort at se sit eget navn på vigtig lovgivning. Det sker trods alt ikke så tit, når vi er 751 

politikere, som de nye love skal fordeles imellem. Det er da heller ikke afgørende, at det er mit navn, der 

står på, for jeg arbejder også med tonsvis af andre sager, hvor en kollega har sit navn på. Men det betyder 

alligevel lidt ekstra, når det er ”Schaldemose-rapporten”, der skal stemmes endeligt igennem. 

Valgkamp i sigte 

Med den på plads bliver der nu endnu mere tid til at forberede den kommende valgkamp. Jeg er allerede i 

fuld gang: Kampagneholdet er sat, plakatbillederne er taget, og mange gode folk omkring mig er i fuld gang. 

Når du læser dette er der under 100 dage til valget, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Dog er min 

største bekymring lige nu folketingsvalget. Ikke så meget hvordan det kommer til at gå. Jeg er overbevist 

om, som jeg også skrev i indledningen, at vi går et godt folketingsvalg i møde. Nej, bekymringen går på, 

hvornår Lars Løkke vælger at afholde valget. 

For EU-debattens skyld håber jeg stadig, at de to valg bliver adskilt. Valget til Europa-Parlamentet vil blive 

nedprioriteret i medierne, hvis begge valg bliver den 26. maj. Og, nå ja, hvad skal jeg bruge mine 

plakatbilleder til, hvis lygtepælene alligevel er helt fyldt op? 

Jeg krydser fingre for, at statsministeren snart udskriver det valg, så vi ikke bare kan få det overstået, men 

forhåbentlig også få en ny statsminister. Og så skal jeg nok være klar til endnu en valgkamp i maj. Og hvis 

nogen frivillige synes to valg er meget, så skal jeg nok hjælpe med at hive dem op. 


