ARBEJDSPAPIR TIL DEN SOCIALDEMOKRATISKE TALE
Den Første Internationale blev grundlagt i 1864 og var en sammenslutning af socialistiske
arbejderbevægelser fra hele Europa. Når kapitalen og handelen overskred de nationale grænser,
måtte arbejderbevægelsen gøre det samme. Socialdemokratismen bygger på frihed, lighed og
solidaritet, hvilket opnås gennem statens centrale rolle. I Danmark dannede disse værdier bund for
velfærdssamfundet, der skulle sikre rimelige livsbetingelser for alle borgere. Kommunisterne og
Socialdemokraterne havde som udgangspunkt begge det socialistiske samfund som endemål. Men
der var forskellige veje derhen. Herfra udsprang de socialdemokratiske partier, der ønskede, at
overgangen til det socialistiske samfund skulle ske gennem en gradvis ændring af samfundet
gennem reformer – ikke gennem et radikalt brud med den eksisterende samfundsorden, som
kommunisterne ønskede det.
Verden har ændret sig meget siden slutningen af 1800-tallet, og de udfordringer som det
eksisterende Socialdemokrati beskæftiger sig med, er måske ikke længere de samme som dengang.
Lene Andersens tale giver et bud på et socialdemokratisk svar på vor tids udfordringer. Mens I ser
talen, kan I overveje følgende spørgsmål: Hvem er arbejderne i dag? Og hvad vil det sige at være
international solidarisk?

Før I går i gang:
Udvælg en referent eller sørg på anden måde for at skrive jeres stikord og pointer ned.
1. Overvej og diskutér som opvarmning, hvad den vigtigste politiske problemstilling er for jer
personligt. Fx klima, fattigdom, menneskerettigheder, den teknologiske udvikling, krig og terror,
uddannelse, migration, …
2. Læs talen, som I finder på næste side. Undersøg og forklar de svære begreber for hinanden.

Arbejdsspørgsmål:
Forbered to minutters præsentation af den socialdemokratiske tale for resten af klassen ved hjælp af
arbejdsspørgsmålene.
1. Vælg et eller to centrale begreber. Hvad betyder de, og hvorfor er de vigtige for at forstå talens
indhold?
2. Læs linje 10-14 eller se talen fra 00:52-01:19
a. Hvad vil det sige at være international solidarisk?
3. Læs også linje 24-37 eller se talen fra 02:26-04:22
a. Hvorfor siges det i talen, at solidaritet også er det lange seje træk? Er dette særlig
socialdemokratisk?
b. Hvilke befolkningsgrupper lægges der særligt vægt på? Hvorfor?
4. Sammenlign talen med jeres forståelse af det nuværende parti, Socialdemokratiet.
a. Hvad er lighederne? Hvad er forskellene?
5. Er I enige i, at velfærdsstaten kun kan sikres og bevares gennem global udvikling?
a. Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvad vil I fortælle videre til klassen? Overvej hvad der har været vigtigst at forstå, og hvad der har
været mest spændende. Øv jer i at forklare det på to minutter.
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DANMARKS SOCIALDEMOKRATER
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Kammerater! Sikke en fest, sikke et fællesskab! Sikke mange danskere, som er engagerede i vores
samfund, vores foreninger og vores velfærdsstat. Det er svært ikke at være optimist på Danmarks
vegne, når man ser så mange glade og engagerede mennesker.
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Men det nytter ikke, at vi kun tænker på Danmark, at vi kun tænker på os selv. Danmarks
Socialdemokrater ser ud på verden, og det er ikke noget kønt syn. De nordiske socialdemokratier
har været nationale siden 1930erne. Vi har svigtet Arbejdernes Internationale og har ikke kendt
vores besøgelsestid. Vi har sovet i timen, og nu er det tid til at vågne op!
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På tre områder står Danmarks Socialdemokrater for den internationale solidaritet: Solidaritet med
arbejderne, solidaritet med kvinderne, og solidaritet med miljøet. Arbejdernes Internationale er
mere end hvide mænd i blå overalls. Det er solidaritet med kvinderne i Mellemøsten, det er
solidaritet med stilladsarbejderen i Kina og det er solidaritet med kommende generationer, som skal
have rent drikkevand.
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Som socialdemokrater tror vi på ligestilling, ligeværdighed og lige rettigheder. I Danmark har vi,
som LOs tidligere formand Thomas Nielsen udtrykte det, sejret ad helvede til! Vi er ikke perfekte i
Danmark, men vi er kommet langt. Den eneste måde, vi kan bevare og udvikle Danmark, er ved at
engagere os i resten af verden. Danmarks solidaritet definerer Danmarks fremtid.
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Vi har større muligheder end nogensinde. Arbejdernes Internationale har aldrig haft bedre vilkår.
Den globale bevidsthed og kommunikation har aldrig været større. Griber vi chancen nu, kan
Arbejdernes Internationale løfte hele verden. Ikke blot økonomisk men også uddannelsesmæssigt og
kulturelt. Vi kan give det enkelte menneske mulighederne for at skabe et meningsfuldt liv i en
fungerende økonomi. Globalt. Dette var, er og vil altid være det socialdemokratiske hjerteblod.
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Konkret betyder det, at danske, nordiske og europæiske fagforeninger skal være til stede ude i
verden. Hvor arbejderne er, skal Arbejdernes Internationale også være. Vores virksomheder flytter
deres arbejdspladser ud, vores solidaritet skal flytte med. Det samme skal vores erfaring, vores
ressourcer og vores fantastiske samarbejde med erhvervslivet. Selv kapitalister kan være
socialdemokrater i dag. Når de er det, kæmper vi samme kamp: for det enkelte menneskes frihed,
lighed og muligheder.
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Konkret betyder vores solidaritet, at kvinder over hele verden skal have adgang til personlig frihed,
uddannelse, arbejde, stemme- og opstillingsret, skilsmisse, sundhed, seksuel frihed og abort. Det
gælder også amerikanske kvinder. Ser vi på Danmarks overgang fra et seksualforskrækket
klassesamfund til et frit og demokratisk samfund, hvor det, som sker mellem lagnerne, hører
privatlivet til, så skete den forandring ikke på et splitsekund. Det tog præcis 102 år – 102 år – fra
Mathilde og Fredrik Bajer stiftede Dansk Kvindesamfund i 1871, til den fri abort i 1973. Hvis
kvinder skal have ligestilling, må vi handle klogt, og somme tider varsomt, men vi må aldrig miste
målet af syne. Solidaritet er også det lange, seje træk.
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Konkret kan miljøet og planetens fremtid kun reddes gennem global solidaritet. Danske
parcelhusejere har ikke mere ret til rent vand end børn i Afrika. Danskere har ikke mere ret til at
flyve på charterferie end kinesere. Dansk politik har ikke ret til at ignorere 7 milliarder mennesker
og alle fremtidige generationer.

42
43
44
45
46

Arbejdernes Internationale er åben for alle, som vil fred, frihed og udvikling globalt. Kun gennem
global udvikling kan vi bevare og udvikle velfærdsstaten i Danmark. Kun gennem et øget globalt
samarbejde kan vi påvirke vores omgivelser og skabe en stabil verden. Gevinsten for os danskere er
en mere sikker verden, der giver os og vores børn og børnebørn tryghed. Og sikrer en øget velfærd
for alle danskere.
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Et godt Danmark, et pragmatisk Danmark og et rigt Danmark er et globalt engageret Danmark.
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Tak skal I have.

