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beretning fra SFs landsledelse for 2014

Det forløbne år har været præget af ro og fred.
Så roligt og fredeligt at der har været en tendens til øget fravær når der er møde i landsledelsen og
kontaktrådsmøder, hvorfor der på det seneste igen er begyndt at blive lavet fraværsstatistik, og et enkelt
måtte aflyses da der var for mange afbud til at det kunne være beslutningsdygtigt.
Jeg har været til (næsten) samtlige m øder i landsledelse og kontaktråd – havde et enkelt afbud da jeg var
på ferie i Barcelona.
Vi fik valgt Pia som formand, samt Signe og Tonni som næstformand.
Forudsætningen for at SF med Pia ved roret går ind i en centrum-venstre-regering vil være en anderledes
økonomisk politik end den nuværende SR-regering og klare SF-mærkesager i en regeringsaftale. Det vil
nok fordre en længere proces med ændringer hos socialdemokraterne og en frigørelse fra de radikale.
SFs politiske rolle og position er aktuelt som regeringens parlamentariske grundlag, men frigjort fra det
bundne fællesskab. Der er eksempelvis udsigt til at der vedtages et initiativ for udkantsdanmark uden om
regeringen, vi vil ikke være forpligtet i tilfælde af en arbejdsmarkedskonflikt, og vi er ikke ansvarlig når
regeringen letter miljøkravene til erhvervslivet.
Partiet er mere et kampagneparti, og vores opbakning er roligt stigende, hvilket er godt når vi kommer til
valget her i 2015.
Ved EP-valget 25. maj fik SF eksempelvis 11 % af stemmerne.
Der er arbejdet noget m ed intern uddannelse af både partiforeningsaktive, en egentlig debattøruddannelse samt klassiske kurser for folketingskandidater hvor sociale medier er et hyppigt tema.
De politiske fokuspunkter har været DAGPENGE, velfærd og indsats for børn samt miljø.
Nyere kampagne-temaer har været ulighed med afsæt i Pikkety (som jeg m angler at læse), og en
voksende opmærksomhed på udkantsdanmark som et voksende uligheds-tema – og farlig kemi.
Vores finanslovsforhandlinger havde dagpenge øverst på dagsordenen, vel vidende at det er en kamp
som ikke vindes med et slag, fjernelse af forsørgerpligten for ikke-gifte, indsats mod social dumping med
særlig interesse for lastbiler, mere natur og en forbedret klimaindsats.
Vores tre profilom råder til folketingsvalget bliver:
·
arbejdsmarked
(dagpenge og social dumping)
·
velfærd/ulighed
(lighedskommision, folkeskole, daginstitutioner, ældre, sundhed og
socialt udsatte.
·
miljø og grønne job (grøn vækst og job, rent, vedvarende energi, forbud m. kemi og
sprøjtegifte.
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