Kære generalforsamling.
Desværre er jeg ikke 4l stede selv da jeg er sygemeldt.
Nedenfor har jeg skrevet en kort skri:lig beretning.
Jeg genops4ller gerne som formand.
Håber i får et godt møde.

Poli4sk beretning (ikke set af bestyrelsen)
I det forløbende år er der sket meget. Coronaen har bølget frem og 4lbage, og det har været et meget stort
poli4sk emne, særligt na4onal. Vores lokale arbejde har været præget af mange virtuelle møder, som vi har
lært at arbejde med, selvom det både er bedst og hyggeligst at møde direkte. Det er lykkedes SF at markere
sig lokalt hvor Coronaen ikke har været et stor poli4sk tema. Na4onalt har det været svært at trænge
igennem, men SF har alligevel markeret sig på både den røde og grønne dagsorden, og alle meningsmålinger
viser en mindre fremgang.
Vi har brugt mange kræ:er på den kommunale valgkamp. Vi lagde ud med et valgprogram, hvor det vig4gste
er en fælles poli4kudvikling, som vi sammen kan bruge som vores grundlag de næste 4 år. Det betyder en
fælles intern forståelse, og at vi stod velforberedt 4l valgkampen.
Det blev en særlig valgkamp. Vi var i perioden op mod valget været stærk i opposi4on. Op 4l valget blev det
så klart, at både Enhedslisten og Lokallisten Ny Egedal s4llede op, så poli4ks blev presset fra to sider. Alligevel
lykkedes det at gå frem 4l to mandater, Enhedslisten kom ind med et mandat og Lokalisten ﬁk 4 mandater. I
realitet var det vores opposi4onslinje, der ﬁk 7 mandater. Så samlet set et meget ﬂot valg for SF, som var
drevet af op4misme og vilje 4l at ville.
Valgresultatet kom kun på baggrund af vores gode arbejde i byrådet i perioden, med et godt og dyg4gt
byrådsmedlem, støSet op af mange gode folk i baggrundsgrupperne. Af den organisatoriske beretning
fremgår mange af vores ak4vitet – samlet set har det været en god og stærk indsats vi kan være stolte af. Nu
har vi to byrådsmedlemmer, og en endnu stærkere stemme i Byrådet. Vi har 4lpasset vores baggrundsgruppe
arbejde 4l den nye situa4on.
Valgresultatet betød, at det var muligt at peget på en socialdemokra4sk borgmester, som desværre i første
omgang indgik en a:ale med de borgerlige par4er, om at fortsæSe med den siddende venstreborgmester. Vi
pressede på for at få ændret deSe, og det endte heldigvis med en socialdemokra4sk borgmester med en
kons4tueringsa:ale mellem Socialdemokra4et, Lokallisten Ny Egedal, Konserva4ve, SF og Enhedslisten. Nu
handler det om at bruge den nye mulighed 4l at få så stor indﬂydelse som muligt.
Heldigvis er det ikke kun i Egedal SF gik frem – vi er nu repræsenteret i alle kommuner i Nordsjælland. SF gik
på landsplan frem med 1,9 procent – i Egedal var det 3,1.
Selvom det er meget nyt, bliver jeg også nødt 4l at nævne krigen i Ukraine, som for os i Danmark og hele
Europa er den vig4gste og mest skræmmende begivenhed siden murens fald. Den geopoli4ske situa4on er
ændret voldsomt.
Det forekommer helt uforståeligt, at vi i Europa skal se en krig, der er skabt af Ruslands stormagtsdrømme, og
formodentlig en fejlbedømmelse af både Ukraines forsvarsevne og den vestlige modreak4on. Krigen og dens
økonomiske konsekvenser kommer vi 4l at mærke lang 4d fremover.

Det betyder desværre også, at vi er nødt 4l at opruste, styrke Nato og styrke det forsvarspoli4ske samarbejde
i EU. Det er godt, at SF er med i det na4onale kompromis om forsvaret, hvor der fortsat vil være plads 4l at
udvikle velfærdssamfundet. Det bliver fremadreSet en svær kamp. Udvidelsen af forsvarsudgi:erne er
mindre end det kostede at bygge Øresundsbroen – men forsvarsudgi:er er hvert år og broen var en
engangsudgi:. Eller sagt på en anden måde – sundhedsudgi:erne er ca. 10 procent af BNP –
forsvarsudgi:erne skal op på 2 procent.
Det er også godt at SF har støSe NATO ved yderligere placering af danske tropper i NATO-lande der føler
truslen fra Rusland.
Vi skal arbejde hårdt for en ophævelse af forsvarsforbeholdet ved afstemningen 1. juni 2022.
Ophævelsen af forbeholdt handler ikke primært om, at vi kan deltage i det EU-ak4viteter der er pt. Det
handler om, at EU bliver nødt 4l at have en samlet forsvarspoli4sk stemme, selvfølgelig fortsat indenfor
rammerne af NATO. Men vi bliver nødt 4l at sikre, at Europa kan stå på egne ben, hvis Trump bliver præsident
igen. For så kan vi stå i endnu en ny geopoli4sk situa4on. Derfor handler det ikke om hvad vi kan nu, hvis vi
ophæver forbeholdet – det handler om at samarbejdet skal styrkes. Ja der er sket meget siden Mastrichta:alen.
Jo højere valgdeltagelse den 1. juni jo større er chancen for et ja. Derfor skal vi være klar 4l at der kan blive
udskrevet folke4ngsvalg 4l samme dag. Det vil have mange fordele for den siddende regering.
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