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A-Nyt
26. september 2018
Indhold:
Kongres 2018
Møde med folketingsmedlem Mattias Tesfaye

Formanden har ordet
Kristine Thrane, Niels Harrig, Mette Poulsen og jeg har i weekenden været til kongres i Aalborg.
Det var en rigtig god kongres, hvor der var stor opbakning til de politiske udspil, som
Socialdemokratiet er kommet bl.a. om ”Socialdemokratiet vil have nærheden tilbage”, ”Tillid,
faglighed og arbejdsglæde”, ”Danmark skal igen være en grøn stormagt” og det seneste sociale
udspil ”Altid på børnenes side”.
Mette Frederiksen har en rigtig god opbakning i partiet, og der var en rigtig god og behagelig
stemning på kongressen.
Og så fortalte hun, at hun skal giftes med Bo Tengberg inden længe. Tillykke til dem begge.
Et af de store punkter på kongressens dagsorden var opstilling af kandidater til EU-valget, som
finder sted i slutningen af maj 2019.
Jeppe Kofod er partiets spidskandidat. Mette Poulsen fra Rudersdal partiforening fik 343
stemmer og bliver derfor opstillet som nr. 7 på den socialdemokratiske prioriterede liste.
Tillykke og rigtig god valgkamp til Mette Poulsen.
Et af de store punkter på dagsorden var det socialdemokratiske EU-udspil: ”En solidaritetspagt
for Europa”, som med få ændringer blev vedtaget af et stort flertal af de delegerede.
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Vallensbæk partiforening havde fremsat et forslag om at forbyde omskæring af drenge.
Partiets Hovedbestyrelse havde indstillet, at dette forslag ikke blev vedtaget.
Begrundelsen for dette er, at Danmark ikke skal gå enegang i forhold til at lovgive om forbud
mod omskæring af drenge. Et forbud mod omskæring ville kunne kaste Danmark ud i en
situation, som den vi oplevede omkring Muhammed tegningerne.
Kongressen bakkede op bag Hovedbestyrelsens forslag.

Mød det socialdemokratiske folketingsmedlem Mattias Tesfaye
I cafeen på Mariehøj Centret, Øverødvej 246 B, 2840 Holte
Onsdag d. 24. oktober kl. 19.00 – 21.00
Socialdemokratiet i Rudersdal inviterer til en åben debatcafe, hvor Mattias Tesfaye vil
præsentere og drøfte Socialdemokratiets integrationsudspil:
Retfærdig og realistisk – En udlændingepolitik der samler Danmark
Vi byder på kaffe, kage og fællessang og glæder os til en spændende aften.

Om Mattias Tesfaye
Mattias Tesfaye er født i 1981 i Århus og er søn af Tesfaye Mamo og social- og
sundhedsassistent Jytte Svensson. Han er gift og har to børn.
Han har været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet i Københavns Omegns Storkreds fra
18. juni 2015. Han har været kandidat for Socialdemokratiet i Brøndbykredsen fra 2014.
Han er uddannet murersvend i 2001 og er medlem af bestyrelsen for Produktionsskolen Møllen
i Ishøj fra 2014.
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Mattias Tesfaye har skrevet »Livremmen«, 2004, »Vi er ikke dyr, men vi er tyskere«, 2010, og
»Kloge hænder - et forsvar for håndværk«, 2013 og senest den meget omtalte bog
»Velkommen Mustafa – 50 års socialdemokratisk udlændingepolitik«, som udkom i 2017.
Mattias Tesfaye er medlem af Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Undervisningsudvalget
og Udlændinge- og Integrationsudvalget, og han er erhvervsuddannelsesordfører,
Integrationsordfører, Social dumping-ordfører og Udlændingeordfører.

Anne Knudsen, kommuneformand

Hjemmeside:

https://www.socialdemokraterneirudersdal.dk/

Facebook:

https://www.facebook.com/socialdemokraterneirudersdal/

