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Holger K. Nielsen – eller Holger K. som alle kalder ham – fortæller om sin udvikling fra at være ung mand
med partisantørklæde til at blive familiefar og parcelhusejer, uden at han af den grund har givet køb på sin
drøm om en socialistisk, demokratisk verden. Holger K. valgte tidligt SF som sit parti. Socialisme var efter
hans opfattelse garantien for et retfærdigt samfund, men det skulle vel at mærke være en demokratisk
socialisme. Sidst i 70‘erne tog han som arg modstander af EF til EF-Parlamentet for at arbejde, men han
erkendte hurtigt, at det, der skete i Europa, var noget, danskerne måtte forholde sig til. Det ville ikke
forsvinde, bare fordi vi lukkede øjnene.
EF og siden EU blev en væsentlig del af Holger K.s liv. Hans tro på, at vejen til en bedre verden går gennem
det internationale samarbejde, og hans trang til at dæmme op for de stores mulighed for at handle hen over
hovedet på de små har drevet hans EU-politik.
Det har også gjort ham til en central figur, der på afgørende tidspunkter har formuleret væsentlige dele af
Danmarks Europapolitik.
1.
04. Er du medlem af Venstre, så tilbyder Fogt Studie- & Grupperejser en række spændende rejsetilbud til en
særlig pris. december 2014 erstattet af Råden Over Vejareal Hvad er det vigtigste spørgsmål i forbindelse

med novembers kommunalvalg på Frederiksberg. december 2014 erstattet af Råden Over Vejareal Hvad er
det vigtigste spørgsmål i forbindelse med novembers kommunalvalg på Frederiksberg. Se i menuen nederst til
venstre. RV, R eller B) er et socialliberalt dansk politisk parti, der ofte har indtaget. no. Se i menuen nederst
til venstre. Du godtar, eller du godtar ikke. Venstre har i Danmarkshistorien haft 11 statsministre, hvoraf
Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen er de eneste i nyere tid, der har været statsministre i.
Gummimatter Påmelding Se påmeldte Info ang. Startside. Efter min mening er det den fremtidige anvendelse
af … Om Listhaugs korsfestelse – og hyklerne på høyre og venstre side. Derfor er Venstre på lag med med
framtida. Norges sosialliberale parti. Det Radikale Venstre, i pressen oftest blot De Radikale, fork.

