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Hvor lang tid har du været medlem 
af SFU: Jeg var til mit allerførste 
medlemsmøde i SFU den 12. januar 
2015. 

 
VI SKAL KÆMPE FOR ET 
SOLIDARISK EUROPA 
Der er nok at kæmpe for i Europa.   

Der mangler kontrol med 
markederne, så multinationale 
virksomheder ikke undergraver 
nationale skattesystemer, sender 
milliarder i skattely, og udnytter den 
frie bevægelighed til at undertrykke 
arbejderklassen.  

Der skal sættes en stopper for den 
liberalistiske nedskæringspolitik, 
der efterlader især Syd- og 
Østeuropa med tårnhøj 
arbejdsløshed og social og 
økonomisk ulighed.  

Demokratiet skal have et løft, så beslutningsprocesserne i EU bliver mere gennemsigtige og 
folkelig forankrede, og EU skal igen være en international forkæmper for 
menneskerettighederne.  

Ovenstående er blot et lille udsnit af de mange problemer, den europæiske højrefløj har 
skabt, mens de har haft magten.   

Kampen for forandring i Europa bliver dog ikke kæmpet af sig selv. Den kræver en stærk 
venstrefløj, der tør tage kampen op mod kapitalens lakajer i Europa. Den kræver et stærkt 
SFU! 

  



EUROPA HAR BRUG FOR EN STÆRK, SOCIALISTISK VENSTREFLØJ  
Europa er i dag styret af nationalkonservative kræfter, hvis fornemmeste opgave er at 
fremme nationale og økonomiske egeninteresser, og som kun halvhjertet bekymrer sig om 
miljø- og klimaforandringerne, konsekvenserne af grænseoverskridende kapitalisme og 
gentagne brud på menneskerettighederne.  

Som et internationalt orienteret parti skal vi vise, at løsningerne findes hos en stærk, 
socialistisk venstrefløj, der stiller sig på befolkningens side, og som kæmper for et 
progressivt og solidarisk Europa.  
Det er os, der tager kampen mod ungdomsarbejdsløshed, skattesnyd og udemokratiske 
handelsaftaler. Det er os, der kæmper for, at den frie bevægelighed foregår på fair vilkår, og 
at EU og dets medlemslande tager sin del af klimaansvaret. Og det er os, der skal sikre, at vi 
får et demokratisk Europa, der sætter mennesker før profit.  

Vi har en unik position som det eneste socialistiske, pro-europæiske parti, og det skal vi 
udnytte. Til EP-valget vil alle forsøge at sælge sig selv som humanismens og klodens 
forkæmpere i Europa. Vi skal vise, at det er os, der kommer med de konkrete løsninger, og 
at det er os, der skaber røde og grønne resultater på europæisk plan.  

 
JEG ER KLAR TIL KAMP FOR SFU 
Til kommunalvalget var jeg valgkampskoordinator for SFU København og vores kandidat, 
Astrid Aller, og jeg har derfor allerede brugt utallige timer på valgkamp det seneste år. Det 
har været hårdt, koldt og vådt, men jeg ville ikke have været det foruden. Det har nemlig 
vist mig, hvor stor handlekraft, SFU virkelig har, og jeg er mere end klar til at gøre det hele 
en gang til.  

For når vi alle står sammen, starter SFU’s valgkampsmaskine og arbejder hårdt, så kan vi 
forandre. Vi kan få folkevalgte SFU’ere i kommuner, regioner og sågar Europa-
Parlamentet, og vi kan rykke Europa i en rødere retning.   

Jeg er mere end klar til stå tidligt op for SFU, lægge alle mine kræfter i vores valgkamp, og 
kæmpe den socialistiske kamp i EU. Jeg håber derfor, I vil give mig mandatet til at knokle 
for vores organisation og for et rødere Europa.  

Jeg har kun 550 ord til at skitsere, hvad jeg mener om EU og dets udfordringer, og komme 
med mit bud på, hvordan vi sikrer et godt valg, og det er langt fra nok. Hvis du er nysgerrig 
på mine holdninger og tanker, eller gerne vil udfordre dem, så tag endelig fat i mig! Jeg 
glæder mig til et helt fantastisk Landsmøde og et nyt SFU-år! 

Med håb om valg 
Kira Marie Peter-Hansen 


