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Det gamle arbejderparti på vej ind i et valgår
Socialdemokratiet har i høj grad været med til at definere den politiske og
samfundsmæssige udvikling i Danmark i det 20. århundrede. I de senere
år, særligt efter valget i 2011, står det dog mere og mere klart, at det
gamle arbejderparti er stillet overfor nye udfordringer. Det gælder dels i
forhold til vælgerne, hvor meningsmålinger viser et parti, der er langt fra
fortidens storhed. Men det gælder også i forhold til partiets identitet og
placering i det politiske landskab. Er Socialdemokratiet fortsat et
arbejderparti og hvordan kan vi forstå forholdet mellem
Socialdemokratiet og dets vælgere?
I kraft af et samarbejde i mellem Historielærerforeningen og Foreningen
Af Lærere i Samfundsfag er det lykkedes os at invitere tre af de skarpeste
analytikere og kendere af dansk politik og Socialdemokratiet. I løbet af
dette kursus vil tidligere minister, EU-kommissær og overborgmester i
København, Ritt Bjerregaard, professor i politisk sociologi v. Aalborg
Universitet, Jørgen Goul Andersen, samt tidligere politisk rådgiver for Poul
Nyrup Rasmussen, samt nuværende direktør for den politiske tænketank
Kraka, Peter Mogensen, hjælpe os med at forstå, den rejse, som
Socialdemokratiet har været igennem over de sidste 45 år samt hvilke
udfordringer, som partiet nu er stillet overfor.
2015 er valgår, men hvor står det gamle arbejderparti?
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Kursusprogram
08:15-08:25.

Kaffe og rundstykker

08:25-08:30.

Velkomst

08:30-10:00.

En rejse med Socialdemokratiet
v. Ritt Bjerregaard
Få kender Socialdemokratiet bedre. Ritt Bjerregaard har således i årtier været en
central skikkelse i Socialdemokratiet og i dansk politik; bl.a. som Undervisningsminister
(1973, 1975-1978), Socialminister (1979-1981), EU-kommissær (1994-1999) og
Fødevareminister (2000-2001). Her giver hun, med afsæt i hendes indgående
kendskab til Socialdemokratiet, hendes vurdering af, hvordan partiet har ændret sig og
hvilke udfordringer, som det er stillet overfor.

10:15-11:45.

Når tilliden forsvinder og vælgerne vandrer
v. Jørgen Goul Andersen
Vælgernes tillid til politikerne har fra 2010 været historisk lav; ikke siden
Jordskredsvalget i 1973 har målinger således vist et tilsvarende lavt niveau af tillid til
politikerne. Samtidig har danskerne, ifølge nye målinger fra en endnu ikke publiceret
undersøgelse, svært ved at finde et politisk parti, der repræsenterer deres holdninger i
det aktuelle politiske landskab. I dette oplæg fortæller en af landets mest erfarne
valgforskere, professor i politisk sociologi ved Aalborg Universitet, Jørgen Goul
Andersen, om vælgervandringer, også ved valget i 2011, samt om, hvordan dette
stiller Socialdemokratiet.

11:45-13:00.

Frokost

13:00:14:30.

En analyse af Socialdemokratiets fremtid i dansk politik
v. Peter Mogensen
Det debatteres ivrigt, hvordan Socialdemokratiet udvikler sig i disse år samt hvordan
fremtiden for partiet ser ud. Her udlægger Peter Mogensen det nuværende politiske
landskab i Danmark samt giver hans vurdering af Socialdemokratiets fremtid i dansk
politik. Peter Mogensen formår, bl.a. i kraft af hans fortid som rådgiver for Poul Nyrup
Rasmussen og nuværende rolle som direktør for tænketanken Kraka, igen og igen at
levere skarpslebne analyser af dansk politik, der formidles med overskud og overblik.

14:30-14:45.

Kaffepause

14:45-15:15.

Orientering fra Historielærerforeningen (historie)
Orientering fra fagkonsulent Bent Fischer-Nielsen (samfundsfag)

14:45-16:00.

Tilmelding til kurset
Da kurset udbydes i samarbejde mellem Historielærerforeningen og
Foreningen Af Lærere i Samfundsfag, forventer vi en væsentlig søgning til
kurset. Det er derfor en god ide hurtigt at indsende en tilmelding, da der
er et begrænset antal pladser til rådighed.
Tilmelding skal finde sted senest d. 31. oktober på e-mail gh@hasserisgym.dk Herefter, i starten af november, vil i modtage bekræftelse på
tilmeldingen. Tilmelding bør, om muligt, ske samlet. Hermed menes, at
hver faggruppe, eller om muligt historielærere og samfundsfagslærere
samlet, på hver institution indsender institutionens tilmeldinger i én mail.
Angiv i sammenhæng hermed institutionens EAN-nummer.
Der er en egenbetaling på 1.250 kr. pr. deltager. Forplejning i løbet af
dagen, i form af kaffe, rundstykker og frokost, er inkluderet heri. Kurset
finder sted på Hasseris Gymnasium, Aalborg. I kort kørselsafstand fra
Aalborg Lufthavn (12 minutter) og Aalborg Banegård (6 minutter). Præcise
oplysninger om lokale mv. vil blive sendt til de tilmeldte, forud for kursets
afholdelse.

