
Kære partimedlemmer! 

Senest om et år skal vi til Folketingsvalg, og derfor vil jeg i de kommende måneder 

fortælle jer om de spørgsmål, valget kommer til at dreje sig om, samt om aktuelle 

politiske emner, og om mine meninger og holdninger til disse emner. Det vil jeg gøre 

i et nyhedsbrev, som I vil modtage pr. mail.  

 

Jeg håber, at I vil tage godt imod dette initiativ, og at I vil kunne bruge 

nyhedsbrevene til at deltage i debatten på gader og stræder, i familien eller til 

sammenkomster, eller hvis I har lyst til at skrive læserbreve. Så det er et forsøg på at 

klæde jer på, hvis I har lyst til at vide mere, deltage i debatten eller være mere aktive. 

Ellers kan I bare bruge det som et nyhedsbrev fra jeres folketingsmedlem. 

 
Hvis der skulle være emner, som I gerne vil have et nyhedsbrev om, kan I skrive til 

Henrik (hnordbek@hotmail.com), så vil han sætte det i værk sammen med mig. 

Det første nyhedsbrev handler om Ukrainekrigen, om sundhedsudspillet og om 

varmechecken. Senere vil jeg selvfølgelig berøre forsvarsforbeholdet, som vi jo også 

skal tage stilling til om nogle måneder. 

Hvis I mener, at nyhedsbrevet er for kort eller for langt eller evt. indeholder for lidt, 

så send gerne jeres meninger til Henrik. 

M.v.h. 

Leif Lahn 

Gruppeformand for Socialdemokratiet, MF 
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Ukrainekrigen 

Krigens betydning for fred og sikkerhed for Danmark 

Ukrainekrigen er først og fremmest en tragedie for Ukraine. Det skal vi holde fast i. 

Siden murens fald i 1989 har vi troet, at vores egen sikkerhed kunne der ikke stilles 

spørgsmålstegn ved. Vi har derfor skåret kraftigt ned på vores forsvar.  

Men nu er krigen kommet til Europa, til vores eget nærområde. Derfor er det 

nødvendigt, at vi styrker vores forsvar, og at vi står sammen med vores allierede. Vi 

skal også presse på for at få styrket sanktionerne mod Rusland. Det vil gå ud over 

vores økonomiske interesser i Rusland, men jeg mener, at det er en pris, vi må 

betale for at få afsluttet krigen. Ukraine ønsker en No Fly zone over Ukraine. Jeg 

forstår godt ønsket, men det er ikke muligt at opfylde, da det ville kunne føre til en 

3. Verdenskrig. 

Ukrainske flygtninge i Danmark 

Krigen har betydet, at millioner af ukrainere er drevet på flugt. Vi har den politik, at 

flygtninge hjælpes bedst i deres nærområde. Derfor skal vi tage imod vores del af de 

ukrainske flygtninge, hvis vores flygtningepolitik overhovedet skal være troværdig, 

da vi er deres nærområde.  Og vi er sikre på, at de ukrainske flygtninge ønsker at 

vende hjem til deres land, lige så snart det bliver muligt. 

Krigens betydning dansk økonomi 

Også økonomisk får krigen i Ukraine store følger for vores samfund. Alt i alt mener 

økonomerne, at den økonomiske vækst i Danmark kan blive et par procent lavere 

end forventet. Det bliver derfor nødvendigt at prioritere statens udgifter benhårdt.  

Men det er vigtigt at slå fast, at de økonomiske byrder skal ramme socialt 

retfærdigt. Krigen vil få betydning for os alle på den ene eller anden måde, men 

kampen for vores europæiske værdier, som Putin ønsker at ødelægge, skal vi for alt i 

verden lykkes med. 

 

 



Varmechecken 

 

Baggrunden for varmechecken 

Et flertal til venstre for midten vil hjælpe de mennesker, der rammes hårdt af de 

stigende energipriser – specielt prisen på gas, der ifølge Dansk Industri i 2021 er 

firedoblet. Det presser mange danskeres økonomi. Prisstigningerne vender den 

tunge ende nedad, for alle skal jo have varme i radiatorerne uanset indtægt, og man 

vælger jo ofte ikke selv, hvilken varmekilde man bruger. Derfor varmechecken. 

Hvem er omfattet af varmechecken? 

Husstande med en indtægt under 650.000 kroner, som har 

  den væsentligste varmekilde fra gas  

eller som har el-radiatorer eller varmepumper som den primære 

energikilde, og som oplever en tilsvarende prisstigning  

får i august/september automatisk udbetalt et engangsbeløb på 5900 kroner – et 

beløb der vil kunne mærkes. Grunden til, at det ikke kan ske før, er, at det tager tid 

for ministeriet at beregne, hvem der har ret til at modtage varmechecken. Der er 

ikke tale om ond vilje eller politisk nøleri. Kunne vi udbetale checken før, så gjorde vi 

det!  

Hvorfor ikke varmecheck til alle? 

Når ikke alle husstande kan få varmehjælp, skyldes det, at beløbet i så fald ville blive 

så lavt, at det ikke ville have en reel betydning for modtagerne – smørret ville blive 

smurt for tyndt på brødet.  

Og vi lever i en tid, hvor udgifterne må prioriteres benhårdt på grund af både 

coronakrisen og Ukrainekrisen. I den situation må vi som parti stille os solidarisk 

med de familier, der har mindst, og sige til de familier, der har en pæn indkomst, at 

de må bære nogle af byrderne selv. Det er god socialdemokratisk politik. 

 

 

 



Sundhedsudspillet 

Hvorfor et nyt udspil om sundhedsvæsnet? 

Et stærkt sundhedsvæsen er en grundpille i vores velfærdssamfund. Lige adgang til 

sundhed er et vigtigt socialdemokratisk mål. Vores sundhedssystem er stærkt, men 

det er udfordret efter coronakrisen. Sundhedsudspillet er vores svar på 

udfordringerne. 

Hvad vil Socialdemokratiet opnå med sundhedsudspillet? 

 Gøre vores børn sundere børn gennem forebyggelse 

Mange unge, men desværre ikke alle, lever sundt. Nogen ryger for tidligt, og nogen 

drikker for meget og bevæger sig for lidt. Det truer de unges helbred og trivsel. Og 

det truer især de unge fra udsatte familier. Disse unge vil vi hjælpe.   

Derfor foreslår regeringen en aldersgrænse på 18 år for køb af alkohol. Og derfor 

har regeringen som mål, at fremtidige generationer skal være røgfri, for hvis tobak 

blev ”opfundet” i dag, ville det blive forbudt, fordi det er så sundhedsskadeligt. Og 

endelig vil regeringen satse på, at unge skal bevæge sig mere. 

Og så vil regeringen give en ekstra støtte til sårbare familier gennem en styrket 

indsats fra sundhedsplejerskerne. 

 Styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen  

Den nære sundhedsindsats skal styrkes. Det kan her på Djursland ske ved, at vi 

styrker vores velfungerende sundhedshus og giver det flere funktioner. Det vil skabe 

en bedre og mere lige adgang til sundhed for os på Djursland. Og så er det vigtigt, at 

pengene følger med, når vi får flere ældre behandlingskrævende medborgere. 

 Give bedre tid til den enkelte patient 

At give bedre tid til patienterne kræver bl.a., at vi udnytter personalets 

kompetencer bedre, så sygeplejersker kan udføre opgaver, der i dag udføres af 

læger, og at social- og sundhedspersonalet løser opgaver, der i dag løses af 

sygeplejersker. Desuden vil regeringen få flere læger ud i yderområderne ved at 

udvide lægernes praksispligt under uddannelsen i almen medicin fra 6 måneder til 

12 måneder. Og endelig vil regeringen sikre regionerne ekstra penge, så de 

behandlinger, der blev udskudt under coronakrisen, nu kan gennemføres. 

 


