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Valgaktiviteter:

I dag søndag den 26. maj: Valg EP
Mandag den 27. maj klokken 19-21: Politisk paneldebat hvor Miki deltager. Birke- rød
Gymnasium, Søndervangen 56, Birkerød. Alle er velkomne.
Tirsdag den 28. maj: Cykeltur med Miki til Bastrup Ruin fra Allerød Gymnasium
klokken 18. For os der ikke er så friske: Mød op ved Bastrup Ruin klokken 19. I vil
kunne høre om naturen, geologien samt om den aktuelle fredningssag. Tag selv evt.
forplejning med.
Onsdag den 29. maj klokken 18: Politisk debat på Cafe Bøf & Bolle, Trommen Hørsholm Midtpunkt. Miki deltager. Der kan købes en forårsmenu for 100 kr.
Søndag den 2. juni klokken 15 til 17: Er klimakamp også kulturkamp? Mungo Park
Allerød (arrangeret af Alternativet). Miki deltager
Derudover er vi på stationer/gader og stræder næsten hver dag. Mail eller ring til
kampagneleder Niels Harrig, hvis du vil deltage i disse: nharrig@post.tele.dk eller på
tlf. 20839689.

Her Rudersdalkredsen er vi ved godt mod med god opbagning fra vore medlemmer –
tak for det!
Valget til såvel Europa-Parlamentet som til Folketinget overskygger alt i øjeblikket. I dag er der EPvalg. Det kan undre at det får så lidt opmærksomhed set i lyset af at både klima -og
flygtningeproblematikken først og fremmest kan løses på internationalt plan.
Her i Kredsen har vi støttet op om vores lokale repræsentant fra Rudersdal, Mette Poulsen. Og
stemmer på hende, og ønsker hende et godt valg.

Folketingsvalget går ind i sin sidste fase. Det har været en lang valgkamp, og det er imponerende
som flere medlemmer fra både Rudersdal og Allerød har holdt ud i kampen for Miki Dam Larsens
(og Mette Poulsens) kandidatur. Jeg er ikke i tvivl: de holder ud en god uges tid endnu. Årsagen er
den simple at vi ved vi har en dygtig og ægte socialdemokrat som kandidat, som i den grad selv
bruger al sin fritid på valgkampen. Og så har Miki sine meningers mod.
Rudersdalkredsen er ikke en taknemmelig kreds for socialdemokratiet. Heller ikke selv om vi får et
lidt bedre valg end sidst. Miki Dam Larsen SKAL have flest personlige stemmer i Rudersdalkredsen
og så mange som muligt i andre dele af Nordsjælland for at komme i Folketinget. Husk det når du
står i stemmeboksen. Stem på Miki. Han fortjener det. Det gør alle jer, som i den grad har ydet en
indsats for Miki faktisk også.
Alt ser lovende ud for socialdemokratiet og vores statsministerkandidat, Mette Fredriksen. Hun gør
det godt, rigtig godt. Men vi vover ikke at tage noget for givet. Og vi må indrømme at forhandlinger efter valget kan blive en gyser. For uanset udfaldet af valget så skal der flere partier til, hvis
en regering skal overleve. Her kunne jeg godt være lidt bekymret over den afstand der er mellem
socialdemokratiet og de røde støttepartier. Personligt synes jeg der er mere der samler end splitter.
Spændende hvor mange rotationer Lars løkke kan nå at foretage inden den 5. juni.
Klimaet fylder med god grund rigtig meget i medierne og i debatterne. Der er ingen tvivl om at
store dele af befolkningen går højt op i dette emne. Men spørgsmålet er jo om man er villig til at
betale hvad det koster. Vores velfærd er under pres. Vi ønsker alle flere penge til ældreomsorg,
sundhed, psykisk syge og frem for alt til børnene. Man kan stille sig selv det spørgsmål om vi har råd
til det samtidig med at vi skal satse seriøst på at nå vores mål på klimaområdet. Det ved vi godt vi
ikke har – ikke? Jeg vælger klimaet.
Diskussionen om sundhedsområdets organisering har helt tabt pusten. Venstre kæmper for at
vinde stemmer tilbage fra Dansk Folkeparti i Sønderjylland. Og UPS. Her er venstres Stephanie
Lohse, som er imod nedlæggelse af regionerne en populær politiker.
Udlændingepolitikken fylder stadig. Jeg håber inderligt på en opblødning af den hårde politik og
retorik efter valget.
De her områder samt fordelingspolitikken vil blive de brændende emner her i den sidste fase af
valgkampen og den kan blive udspekuleret.
Der er stadig mange der ikke helt har besluttet hvor de vil sætte deres kryds.
Med venlig hilsen
Socialdemokratiet Rudersdalkredsen
Niels Harrig
Kampagneleder for Miki
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Stem Personligt på Mette Poulsen til Europarlamentet
Mette Poulsens hjemmesidde:
https://www.socialdemokratiet.dk/da/politikere/europaparlamentskandidater/mette-poulsen/

Stem personligt på Miki Dam Larsen til Folketinget
Mikis Dam Larsens hjemmeside:
https://www.socialdemokratiet.dk/politiker/miki-dam-larsen/
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