
Udkast beretning SF-Aalborg 

Organisatorisk set har 2022 været et begivenhedsrigt år i SF-Aalborg. Medlemstallet er steget 

betragteligt fra caknap 210 til ca. 300. Aktivitetsniveauet har været ganske pænt – først og fremmest 

præget af en flot folketingsvalgkamp med rigtig mange aktive medlemmer og generelt stort 

engagement. Her dukkede også mange nye ansigter op, som kom ind og bidrog virkelig flot. Mange 

af de rutinerede medlemmer støvede sig af og var hurtigt klar til at dele 20 tusind flyers ud. Nogen 

smed stort set alt andet, og dedikerede hele deres tid til SF. Forrest stod vores ukendte 

spidskandidat og med benene solidt plantet i den nordjyske muld vejrede hun ingen steder. End ikke 

da nogen unge knejter fik den ide at sætte ild til hende. Næsten 2000 personlige stemmer fik vi, og 

det selvom der var fejl i stemmesedlerne. Herfra skal der lyde en gigantisk tak til den partiforening, 

som de sidste to år har været i en rivende og vildt positiv udvikling. Tak til de SF’ere; unge som 

gamle, tak til valgkampsgruppen og tak til Lasse. Der er vist ingen tvivl om vi fik sat vores tydelige 

aftryk på den valgkamp! 

Bestyrelsen har holdt møde 1 gang månedligt, bortset fra juli måned, og et ekstra i januar.   

Der har været en fire medlemsmøder, hvor hovedvægten har været på dels forberedelse og afvikling 

af folketingsvalgkampen, forsvarsforbeholdet, samt forberedelse af SFs forslag til det kommunale 

budget. Der har været intentioner om flere medlemsmøder, men desværre har de samlede kræfter i 

bestyrelsen ikke kunnet overkomme mere. Vi har dog prioriteret at holde et intromøde i december 

for at byde nye medlemmer et varmt velkommen. I december prioriterede vi også det sociale 

samvær og afholdt en succesfuld julefrokost. 

Den interne kommunikation har siden sidste generalforsamling været forsøgt optimeret og i form af 

hjemmesiden øget. Der er kommet flere nyhedsbreve, og invitationer til møder er kommet ud i 

bedre tid. Men der har også været udfordringer. Hjemmesiden er fortsat ikke blevet opdateret med 

dokumenter som ønsket – primært fordi vores webmaster slås med adgangen. Hvilket uheldigvis 

også bidrog til den kaute dobbelt indkaldelse til denne GF. 

Generelt er det bestyrelsens oplevelse, at der er kommet en bedre stemning i partiforeningen, en 

større diversitet i de medlemmer, der dukker op og en øget interesse fra nye i at få lov til at tage del 

i partiforeningens arbejde. Det er vores fornemmelse, at vi er lykkedes med at gøre SF Aalborg til et 

rart sted at være. Det ønsker vi at fortsat at understøtte – og denne generalforsamling er bestyrelsens 

forslag tiltænkt at netop at brede engagement og indflydelse ud på flere hænder. 



 

Politisk har SF placeret sig som den kritiske og konstruktive stemme, der søger løsninger, der peger 

landet og samfundet i den rigtige retning. Det er i en lang række sammenhænge lykkedes rigtig flot 

med deltagelse i en lang række forlig med den forrige regering og de øvrige støttepartier, og i flere 

tilfælde hen over midten. 

Knap havde vi sagt farvel til Corona, og hej til igen at kunne blande os med nye mennesker og 

gamle bekendtskaber, før mistrivselsundersøgelser satte alarmklokkerne i gang. Mistrivsel i 

befolkningen er stor, men er særligt tilstede blandt unge.Internationalt har Ruslands invasion af 

Ukraine har naturligvis præget den politiske dagsorden i stort set hele 2022 – og gør det stadig. SF 

valgte i forlængelse af krigen i Ukraine at indgå i det nationale kompromis om forsvaret. Vi gik 

aktivt ind i valgkampen for at fjerne forsvarsforbeholdet, og dette blev også vores spidskandidat til 

folketingets ilddåb.Hovedindsatserne i folketinget har derudover været på SFs kendte mærkesager – 

børn, miljø, ulighed og klima. Der er indgået en række rigtig fornuftige forlig der hver for sig peger 

i den rigtige retning. 

SF’s rolle som støtteparti og aktive indgåelse af flere glimrende aftaler op til sommerferie, måtte se 

sig forpurret af De Radikales radikale væltning af regeringen i slowmotion. Med dette når flere af 

de gode aftaler netop ikke at blive endeligt vedtaget, og dette har blandt andet haft fatale 

konsekvenser for vores kamp mod børnefattigdom. 

Med et ny sammensat folketing, mister SF Aalborg sit mangeårige FT-medlem Lisbeth, som dog 

heldigvis nu er valgt i hendes hjemby KBH. Tak til Lisbeths mangeårige fantastiske arbejde. Det 

nye folketingsvalg giver ikke nogen et klart flertal. Men hvad der tilgengæld står klart er at med S’ 

valg om at søge over midten, er fulgt et aldeles blåt regeringsgrundlag, som tager fra arbejderen og 

giver til middel- og overklassen. Arbejderklassen skal arbejde en dag mere om året for at inkassere 

en meget betvivlet sum af 3mia om året til statskassen, mens regeringen samtidig vil give 

topskattelettelser til de rigeste fyldte lommer for det dobbelte. Klassetyveri for højlys dag. 

Den nye SVM regering er ikke et blødt midtersøgende sted, hvor konsensus og sund fornuft sejrer. 

Nu arbejdes der i stedet for skattelettelser til de mest velstillede, en noget uklar klima/ miljøindsats, 

og indsats for bedre trivsel for børn og unge der er totalt fraværende. Nogen vil næsten kalde denne 

regering for ungdomsfjendsk –med SU besparelse i hidtil uset størrelse, reformer af 

universitetsuddannelserne og en fin men aldeles handlingsløs ambition om at endelig få gjort op 



med den gruppe af unge, som (desværre) kaldes restgruppen. Væk var også ambitionerne om at 

genetablere tilliden til retssamfundet ved at undersøge Samsam sagen. 

Vi fik i SF Aalborg desværre en forsmag på dette famøse ”rækken ind over midten” under efterårets 

budgetproces, hvor Borgmesteren aktivt fravalgte sin egen fløj, og flere af de partier, som ellers 

havde konstitueret ham som borgmester. Midten er i sidste ende bare et udsnit af det politiske 

spektrum, og lige så ideologisk smal som alle andre udsnit. Nu lægger den bare i centrum-højre og 

Socialdemokratiet går forrest i at udbytte arbejderklassen og øge uligheden. 

Et lille lys i mørket er dog heldigvis, at Europa rykker sammen i bussen, og modsætter sig Ruslands 

aggression i koordineret indsats. Europa skubber også ligestillingen af barsel på rette vej. Samtidig 

finder flere langtidsledige ind på arbejdsmarkedet og øger deres økonomiske muligheder. Og om 

ikke andet, er store bededags misæren da med til at genetablere den brede befolknings forståelse af, 

hvorfor det er vigtig at være medlem af en rigtig fagforening – og frygten for stor konflikt får 

tusinder til at melde sig ind. 

Heldigvis bar valget frugt i form af en fremgang for SF og hele fire nye i folketingsgruppen, som 

nok skal øge SF’s parlamentariske arbejde. Herunder fik SF Nordjylland valgt Theresa Berg, som 

partiforeningen glæder sig til at følge. SF vil, som altid, gøre alt for at få indflydelse når det peger i 

en retning, vi som parti kan se os selv i. Det er en anderledes parlamentarisk situation, og det 

kræver endnu hårdere arbejde af de folkevalgte og partiets medlemmer at få sat dagsorden og i 

sidste ende få gennemført fornuftige tiltag. 


