Onsdag d. 18 maj 2007

Nu kommer valget - ikke

I går troede de fleste, at valget ville blive udskrevet. DSU’ernes topkandidater Jens Joel og Otto Orht fulgte udviklingen tæt. Avisen 16.30 var med.

Af Fie West (tekst)

Mens formand for DSU Aarhus, Signe Grønnegård Christiansen, bliver interviewet, kommer DSU’erne, Otto Orht og Jens Joel sig over, at valget er blevet udskudt. Foto Andreas Beck

Der er valg i luften i DSU’s lokaler
i Amaliegade 27. Alle siger, at valget bliver udskrevet om en time
til Statsministerens pressemøde.
Hvis det gør, er kandidaterne Jens
Joel og Otto Orht klar.
”Den skal bare have fucking
hele armen, der er jo ingen grund
til bare at prøve en lille smule,”
siger Jens Joel, der er opstillet for
Socialdemokraterne i Aarhus C
og N.
Kampagnechef Karl Kjaer Bang
kommer slæbende op på 1. sal
med papkasser. 30.000 nye foldere med Jens Joels ansigt. Hos
kandidaten i stuen, Otto Ohrt,
har man efterhånden ringet på de
første 10.000 dørklokker.
”Jeg har taget
plakattøjet med”
I lokalet ved siden af arbejder
DSU-formanden Signe Grøn-

negård Christiansen og Regions
formand Cecilie Bonderup, mens
DR Update kører på fladskærmen.
Kampagnechef Karl Kjaer Bang
stikker hovedet ind, og spørger
hvornår, der er pressemøde. Der
er et kvarter til. Flere DSU’er begynder at strømme ind.
”Jeg har været forudseende og
taget plakattøjet med. Kom nu
valg, for fanden,” siger DSU’er
Lasse Quvang.
”Ja, jeg stod altså også op
klokken seks i dag, jeg kunne bare
ikke sove mere,” siger DSU-formanden.
Sofaerne i det lille lokale bliver
langsomt fyldt op af flere og flere
DSU’er. TV2 Østjylland dukker op
for at få billeder af den spændte
opposition. Det lille lokale, der
er pyntet med Socialdemokratiske plakater og kondomer med

påskriften: Vi beskytter den lille
mand, er efterhånden tætpakket.

”Jeg stod altså også
op klokken seks i
dag, jeg kunne bare
ikke sove mere.”
Lars Løkke er en kylling
Lars Løkke går på talerstolen, og
starter med at forklare, hvilken
god dag det er for Danmark
takket være den nye efterlønsreform. Latteren breder sig hurtigt i
lokalet.
”Friske milliarder, hvor er det
smuk retorik,” griner Jens Joel,
mens Lars Løkke fortsætter på
den anden side af skærmen. Men
da han siger ordene ’Vi er i mål,’
spærrer folk øjnene ekstra op.
”Vi er i mål – han er fucking

klar,” siger Jens Joel og stirrer på
tv’et.
Men der går ikke mange minutter, før han presser hovedet mod
døren i ærgrelse. Forhandlinger
genoptages klokken 14. Der
kommer ikke valg i dag. Et stort
“Ååååååårh” fylder lokalet.
”Skal vi gå på gaden med ’Lars
Løkke er en kylling’skilte?” siger
Jens Joel, mens folk langsomt
forlader lokalet.
Valget kommer torsdag
Både kandidater og DSU’ere er
nedslået. De havde håbet på et
valg i dag, men havde måske set
den komme. Og selvom der ikke
kommer valg i dag, er alle i Amaliegade 27 enige om, at valget ikke
lader vente længe på sig.
”Det kommer jo nok på torsdag
så. Men senest tirsdag, det regner
vi med,” siger Otto Orht.

Folk vender tilbage til deres arbejde. DSU’erne pakker kondomer,
nogle tjekker mails og andre
pakker foldere ud af kasser. Nu er
der tid til andre ting.
”Jeg har lige fået en sms fra min
kæreste, hvor hun skriver, at når
der nu ikke er valg, er der ingen
undskyldning. Og så har hun
sendt en indkøbsliste,” griner
kampagnechefen Karl Kjaer Bang.

”Skal vi gå på gaden
med ’Lars Løkke er
en kylling’skilte?”

LA’s ungdom: Pas jeres eksamener
Ungdomspartierne tager rygterne om et folketingsvalg inden sommerferien meget alvorligt. Så alvorligt at flere er klar til at droppe
eksamenerne, hvis der udskrives valg før sommerferien. Liberal Alliance kalder det en overdrivelse.
Af: Fie West, Mads Thyrsted Laursen og Hans Olav Sandal
”Mange udskyder eksamen, hvis
eksamener for en god valgkamp,”
der kommer valg nu. Det bliver
siger Frederik Sørensen.
vi simpelthen nødt til. Der er
Det kommer heller ikke til at gå
kun valgkamp i tre uger, så sådan
ud over de medlemmer, der går
er det,” siger Signe Grønnegård
på gymnasiet.
Christiansen, der er formand for
”De DSU’ere, der går på gymDanmarks Socialdemokratiske
nasiet, kan ikke rykke deres ekUngdom (DSU) i Aarhus.
samener, så de må være med i det
omfang, de kan,” fastslår Signe
Grønnegård Christiansen.
Og DSU er ikke alene. Lars Block
Jensen, formand for Konservativ Ungdom (KU) og Frederik
Sørensen, formand for Radikal
Ungdom (RU), deler samme
holdning.
Alle understreger de dog, at de
hverken kan eller vil tvinge deres
medlemmer til at udskyde eksamenerne.
”Det er ikke noget krav, at
medlemmerne skal ofre sine
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“Det er ikke noget
krav, at medlemmerne skal ofre sine
eksamener for en
god valgkamp.”

Lars Block Jensen er klar over
problematikken i de unges prioritering.
”Vi er klar over, at det er problematisk, men sådan er det i
ungdomspolitik, og det er i sidste
ende de unges eget valg,” siger
han.
Et forkert signal at sende
Liberal Alliances Ungdom kunne
ikke finde på at udskyde eksamenerne.
”Vi opfordrer vores medlemmer
til at koncentrere sig om deres
skolegang og ikke lade et valg gå
ud over deres eksamener,” siger
Thomas Johansen, formand for
Liberal Alliances Ungdom (LAU).

Han mener ikke, at de andre
partiers udmelding er et hensigtsmæssigt signal at sende de
unge.
”Det er forkert at melde ud, at
man dropper eksamenerne, hvis
der kommer valg. Jeg synes, at de
unge skal passe sin skole, men
i sidste ende er det deres egen
beslutning, om de er villige til at
udskyde en eksamen.”

”Det er forkert at
melde ud, at man
dropper eksamenerne, hvis der kommer valg.”

Både DSU, RU og KU er helt klar
til en kommende valgkamp. Det
har de været i flere måneder. I
disse dage stemmer både DSU og
KU dørklokker for at gøre opmærksom på deres partiers
mærkesager.
Næste tirsdag er sidste chance
for Lars Løkke Rasmussen til at
udskrive valg, hvis det skal nås,
inden Folketinget går på sommerferie. Folketingsvalget skal
afvikles senest 13. november.

