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Holger K. Nielsen, formand for Socialistisk Folkeparti

(uddrag)

I dag er en festdag. På arbejdernes internationale kampdag åbner EU armene
for 10 nye lande og 75 millioner mennesker i Øst- og Centraleuropa. Vi skal
byde dem velkommen. Nu vender Europa definitivt ryggen til den Kolde Krig.
Samlet går vi nu fremtiden i møde.

Udvidelsen af EU har været et vigtigt krav for SF i mange år. Fordi vores
solidaritet ikke følger landegrænser. Forskrækkede nationalister på den yderste
højrefløj vil skabe et reservat for hvide danskere, som ikke skal smittes af
impulser udefra. Den form for indskrænket selvtilstrækkelighed har aldrig
været venstrefløjens vision - og må aldrig blive det. Nationalismen har skabt
en historie i Europa, som er fyldt med blodige krige og umenneskelige rædsler.
Nationalisme skaber mistro og had.

Venstrefløjen vil fred og samarbejde. Vi har udsyn. Vi tager livtag med
globaliseringen. Vi gør det, fordi vi tror på global retfærdighed. Lige som
Folketinget er EU en politisk arena, hvor højre og venstre prøver kræfter. Når
højrefløjen beskytter industriens interesser, tager venstrefløjen vare på
forbrugerne og miljøet. Vi vil skabe et folkenes EU. 1. maj-dagens idé om
fællesskab og solidaritet udstrækker vi til hele Europa.

Lad os i dag glædes over Europas genforening. En genforening som er kommet
i stand ved forhandlingsbordet, ved fredelige midler, ved samtaler mellem
mennesker. Lad det være en lektie for Bush, Blair og Fogh Rasmussen, som
blæste på FN og folkeretten - og på EU - da de drog i krig i Irak. En krig, som
har kostet 15.000 mennesker livet! Den forbryderiske Irak-krig spiller en
stadig større rolle i den nuværende amerikanske valgkamp. Løgnene om Irak-
krigen kostede den borgerlige spanske statsminister, Jose Maria Aznar
regeringsmagten. Det samme vil ske her i Danmark, Anders Fogh Rasmussen!

Og der er sandelig brug for en ny regering i Danmark: Arbejdsløsheden er
steget, regeringen og Dansk Folkeparti har foræret de mest velhavende
klækkelige skattelettelser, priserne på bus- og togbilletter er steget, skolerne
er slidt ned og klasserne er fyldt til bristepunktet. I daginstitutionerne har
begrebet "burbørn" fået en helt ny mening. Med Bjørn Lomborg som
overdommer fører regeringen en sort og defensiv miljøpolitik.

Det er ikke så sært, at de borgerlige går tilbage i meningsmålingerne.
Vælgerne har fået nok. VK-regeringens dage er talte. For vi vil have
vuggestuer og børnehaver, hvor de voksne har tid til omsorg og hvor der er
plads til børnenes leg og kreativitet. Vi vil befri vores børn og
daginstitutionerne for borgerlige og bureaukratiske læreplaner.

For vi vil have, at folkeskolen skal være den vigtigste kulturbærende institution
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i vort samfund. Unge menneskers liv og fremtid tager form i skoleårene.
Dermed er skolen en central forudsætning for, at vi kan håndtere fremtidens
udfordringer. Med anklager om 'rundkredspædagogik' og dovenskab vil
regeringen sammen med Dansk Folkeparti rulle folkeskolen tilbage til dengang,
Anders Fogh, Bendt Bendtsen og Pia Kjærsgaard sad i pæne rækker og terpede
den store tabel og lærte købstæder udenad. Paratviden er vigtig, men det er
evnen til at tænke selvstændigt, konstruktivt og kritisk også. Danmark har
fortjent en ny regering, som behandler folkeskolen og eleverne med respekt.
En regering som tør prioritere og som har visioner for folkeskolens fremtid. Når
vi nu alle er enige om, at Danmarks vigtigste råstof er viden, så er der jo kun
et at gøre: Sørge for at styrke uddannelserne!

Regeringens dage er talte, for vi vil have en miljøpolitik, Danmark kan være
stolt af. Vi vil global retfærdighed. Vi vil hjælpe fattige mennesker til rent vand,
uddannelse og sundhed. Vi vil gøre op med Bush, Blair og Foghs primitive
udenrigspolitik, som er en trussel mod fred og stabilitet og en hjælpende hånd
til Osama bin Laden og hans forrykte terrorister.

Regeringens dage er talte, for vi vil ikke finde os i generationstyveri. Vi vil
betale statens gæld i stedet for at forære hinanden skattelettelser, som vores
børn og børnebørn så kan få lov at betale. Vi er mange og vi ser med glæde
frem til den dag, statsministeren udskriver valg. Det er forår og alt tegner lyst.
Både for Europa og for Danmark.

God 1. maj!
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