
Kære alle 
 
En hilsen fra mig midt i en valgkamp, med meget på spil. 
 
Partierne i blå blok peger på Løkke som statsminister og med ham nulvækst og skattelettelser til 
erhvervslivet og de rigeste familier i Danmark. Overfor det står regeringens klare plan, hvor det økonomiske 
råderum på 39 mia. skal bruges til at sikre ordentlig kvalitet på vores sygehuse og værdige rammer for en 
ældrepleje i en tid hvor vi får 137.000 flere ældre medborgere. Vi vil også investere i vores børns hverdag: 
med bedre rammer for dagplejerne og flere penge til vuggestuer og børnehaver. For når Danmark igen bliver 
rigere på den anden side af krisen skal vi også investere i det, vi er fælles om! 
 
Kom ud i virkeligheden, Claus Hjort! 
I sidste uge udtalte tidligere finansminister Claus Hjort sig på DR om at landets SOSU'er mangler faglig 
stolthed. Som medlem af FOA og ældreordfører for Socialdemokraterne møder jeg mange SOSU'er og jeg 
kunne ikke genkende det billede, Claus Hjort tegnede. Derfor inviterede jeg sammen med Bo, formand for 
FOA i Roskilde, Claus Hjort ud og drikke kaffe med de SOSU'er, han havde udtalt sig så bastant om.  
 
Det tilbud har Claus Hjort takket nej til - men hvis Claus Hjort ikke vil komme til SOSU'erne - må vi jo komme 
til ham. Derfor har jeg lavet en lille video-hilsen til ham, som du kan se her: https://goo.gl/mnTmOs  
  
Kristian Thulesen Dahl gør Lars Løkke til statsminister  
Som meningsmålingerne ser ud nu står det klart, at der langt fra er et flertal af danskerne, der ønsker Lars 
Løkke som statsminister. Alligevel kan han meget nemt ende med at blive det - for Dansk Folkepartis ledelse 
peger på Løkke som statsminister, uanset hvad han laver af ulykker. 
 
Det er i høj grad de mennesker, der siger de vil stemme på Dansk Folkeparti, der er med til at afgøre valget. 
Og vi ved, de færreste af dem er vilde med Lars Løkke. Derfor har jeg inviteret folk, der overvejer at stemme 
Dansk Folkeparti eller har gjort det, til at komme til et lytte-møde med mig: hvor jeg lytter til deres grunde til 
ikke at stemme på Helle og Socialdemokraterne. Jeg håber selvfølgelig at kunne få nogen af dem i tale, så 
de flytter deres stemme og Helle ikke skal give nøglerne til statsministeriet til Løkke. Du har garanteret også 
en kollega eller nabo, der overvejer at stemme på DF, som du kunne tage snakken med - så kast dig ud i 
det, for det kan være den afgørende stemme når vi rammer valgdagen.  
 
Valget er dit 
Husk at det er dig der afgør valget. Og har du lidt tid tilovers og vil give mig en hjælpende hånd i arbejdet, er 
der tre ting du kan gøre for at hjælpe nu: 
  

1) Del vores videohilsnen (https://goo.gl/mnTmOs) med Claus Hjort på din facebook - han skal ikke 
slippe så let fra at hænge SOSU'erne ud og så ikke ville mødes bagefter. Det kan du gøre på  

 
2) Del min indbydelse (https://goo.gl/4aITRA) til lyttemøde, for dem du kender der vil stemme DF. Den 

finder du på  
 

3) Del ting fra min Facebook-side - fx denne anbefaling (https://goo.gl/9827Ut) fra Poul Nyrup:  
  
Har du spørgsmål til mig, kan du altid skrive til mig på min mail astrid.krag@ft.dk eller direkte på Facebook. 
  
 
De bedste hilsner, 
 
 
  

Astrid KragAstrid KragAstrid KragAstrid Krag 

 


