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I venstre side Holger K. Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: 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.
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