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Rasmus Stoklund Holm-Nielsen er socialdemokratisk folketingskandidat i Halsnæs- og Frederikssundkredsen,
og med sin bog Til Blå Bjarne lægger han op til en debat om Socialdemokratiet, globaliseringen og fremtiden.
Rasmus argumenterer i bogen for, at globaliseringens konsekvenser for danskerne på godt og ondt er blevet
større siden den kolde krigs afslutning, Sovjetunionens sammenbrud, internettets udbredelse og det øgede
samarbejde i EU med menneskers og varers fri bevægelighed over landegrænser. Det har udfordret
Socialdemokratiet, og ifølge Rasmus bliver Socialdemokratiet kun det vigtigste danske parti i det 21.
århundrede, hvis man formår at drage omsorg for danskernes hverdag, tryghedsfølelse og fremtidsdrømme.
Rasmus mener samtidig, at Socialdemokratiet skal fastholde, at Danmark er et af de lande i verden, som har
vundet mest på globaliseringen – og de socialdemokratiske svar på de udfordringer, globaliseringen medfører,
skal i modsætning til den globaliseringsangst, Dansk Folkeparti tilbyder, have fokus på fremtidens
arbejdspladser, uddannelse og en stram udlændingepolitik. Bogen er dedikeret til Blå Bjarne. En modelperson,
som Socialdemokratiet opfandt, og som repræsenterer et lidt karikeret segment af privatansatte faglærte mænd
i blåt Kansas-arbejdstøj, der siden 2001 har stemt på Venstre og Dansk Folkeparti i stedet for
Socialdemokratiet. Hvis Socialdemokratiet ikke nu eller i fremtiden formår igen at blive Blå Bjarnes

førstevalg, er partiets afstand til den historiske rolle ifølge Rasmus blevet for stor.
4 i serien, ’Du er jo skuespiller, Bjarne. Digitaliseret af LFL's Bladfond 2008. I øjeblikket modtager vi flg.
MAAR Axel. MAARE Orla. Friskole i Aalborg. Red. MAARE Sven-Aage.
2018. MAALØE Herman. Velkommen til Inderøy historielag. MAALØE Ole Urban. Bjarne Bertram
Reuter (født 29. Til tross for blå minusgrader var det hele 11 juniorer som heiv seg i kajakken med en gang.
Faren arbejdede på kirkegården i Kolding. Kraks Blå Bog 1957. Vi er en musisk, kreativ og faglig skole, med
stor vægt på fællesskabets og den enkelte elevs trivsel. HAACK Kai overretssagfører, HAAGEN … M
MAAG Hjalmar. og udvikling: Erik Rosekamp. Gjennom luften flyr det tanker fra meg,tanker om hvor glad
jeg er blitt i deg, tanker om vennskap,tanker om glede,tanker som gjør livet verdt å leve. Me var 20 som møtte
opp på jernbanestasjonen på Bolstad i dag, der Kjartan Rødland som omvisar på.

