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Landemødeudtalelse: SF vil skabe rødgrøn forandring i hele Danmark 1 

Med det nye flertal i Danmark skete der et systemskifte. Efter mange års borgerligt jerngreb om 2 

velfærden forlod vi endelig skattesænkninger og systematiske nedskæringer til fordel for en ny kurs 3 

med investeringer i fællesskabet, nye velfærdsrettigheder og ambitiøse mål for vores klima, natur og 4 

miljø. 5 

Håndteringen af økonomiske kriser – aktuelt som følge af Corona – blev samtidig gentænkt. Denne 6 

gang blev arbejdsløse og syge ikke efterladt på perronen – alle skulle med. Samtidig blev den 7 

økonomiske politik lempet markant, og kommunernes økonomiske rammer blev sat fri, så stigningen 8 

i arbejdsløsheden blev begrænset og velfærden opretholdt. Corona-krisen kom også til at vise, hvor 9 

hurtigt samfundet kan rykke, når vi står sammen, og den politiske vilje er til stede. Det viser at det 10 

kan lade sig gøre at løse de kriser, vi står overfor: Den smuldrende velfærd, det alt for høje tempo, 11 

ulighedskløften og ikke mindst klima- og biodiversitetskrisen. Vi kan skabe forandring, hvis vi vil, men 12 

det kræver, at man handler lige så politisk resolut på disse problemer, som vi har handlet på 13 

pandemien. 14 

COVID-19 blev ikke bare en unik prøvelse for det danske samfund som helhed, men blotlagde også 15 

store huller i velfærden – konsekvensen af årtiers skæve reformer. Trods en brav indsats fra 16 

personalet havde hverken ældrepleje eller psykiatri de nødvendige ressourcer til at bekæmpe den 17 

ensomhedsepidemi, der fulgte i slipstrømmen på Corona-pandemien. 18 

Nu står slaget for at komme helt ud af krisen – og videre, stærkere. 19 

Der er snart kommunal- og regionsrådsvalg, og her går SF forrest med de store visioner såvel som 20 

jordnære politiske løsninger. SF er rødgrønne stemmer, der arbejder for at skabe forandring i hele 21 

landet. 22 

Landet over vil SF’ere kæmpe for at styrke de velfærdsinstitutioner, der er med til at bryde negativ 23 

social arv og rette op på uligheden i samfundet. Landet over vil l SF’ere slås for at sænke farten og 24 

give mennesker mere ro på, så færre bliver stressede og flere oplever balance mellem arbejdsliv og 25 

fritidsliv. Landet over vil SF’ere arbejde formere vild natur og flere grønne oaser til gavn for både 26 

mennesker og dyr. Landet over er det SF’ere, der vil sikre, at kommuner og regioner træffer grønne 27 

beslutninger, så vi når vores mål om at reducere drivhusgasserne. 28 

Det er i kommuner og regioner, at mange af de politiske visioner bliver virkeliggjort. Derfor er der 29 

brug for flere SF-mandater netop der, når valget er afgjort.  30 

Giv vores børn ro på  31 

Vi har siden folketingsvalget investeret i nogle af de vigtigste velfærdsområder og særligt i 32 

børneområdet. 33 

Med indførslen af minimumsnormeringer har vi garanteret et historisk løft af 34 

daginstitutionsområdet og en lovmæssig rettighed om et minimum af voksne i alle vuggestuer og 35 

børnehaver. Men der er meget at gøre på daginstitutionsområdet endnu, og her spiller kommunerne 36 

en afgørende rolle. 37 

Nu begynder kampen for at sikre, at minimumsnormeringerne kommer helt ud at virke i den enkelte 38 

institution, så alle børn oplever en forskel. Vi vil arbejde for at indføre minimumsnormeringerne så 39 

hurtigt som muligt. Samtidig skal vi sørge for, at få uddannet mere personale og ansætte flere 40 

pædagoger og pædagogiske assistenter, så der sker en stigning i andelen af uddannet personale 41 

samtidig med at vi indfører minimumsnormeringerne.   42 
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Vi skal også investere i folkeskolen, sætte skolerne fri og give børnene ro på. 43 

SF kæmper for kortere skoledage og styrkede SFO- og klubtilbud. Vi vil give børnene flere timer med 44 

to voksne og sænke klasseloftet til 24 elever, så ingen skal modtage undervisning i overfyldte og 45 

nedslidte klasselokaler. Vi vil sætte skolerne fri fra tvungne nationale test, elevplaner og bindende 46 

læringsmål. Vi vil have en skole, der ikke kun handler om konkurrence og fart, men hvor det er 47 

vigtigere at børnene bliver til nogen, end at de bliver til noget. Der skal være mere bevægelse i 48 

folkeskolen, og endelig skal folkeskolen i højere grad være en skole for både hånden og ånden med 49 

mere fokus på de fag og aktiviteter, som er praktiske og kreative og mindre fokus på det boglige og 50 

testorienterede.  51 

Der skal også være hjælp til unge, der mistrives. SF har sikret gratis psykologhjælp til unge mellem 15 52 

og 25 i hele landet. Nu vil vi kæmpe for, at flere diagnoser bliver omfattet, og at der kommer kortere 53 

ventetid til hjælp til unge under 18. Der skal også være ret til akut hjælp fra PPR til skoleelever, der 54 

har brug for det. Sidst men ikke mindst må inklusion af elever i folkeskolen aldrig blive en 55 

spareøvelse. Det er vigtigt at give børnene et skoletilbud af pædagogiske grunde og ikke af 56 

økonomiske grunde. 57 

Foreningslivet og fritidslivet skal også i fremtiden bidrage til, at flere unge fra særligt udsatte hjem 58 

bliver en del af stærke fællesskaber, og derfor vil SF give et fritidspas til udsatte unge, så alle unge 59 

har råd til at gå til et fritidstilbud. 60 

Vi vil investere i stærke institutioner, skoler og fællesskaber for vores børn og unge. Kort sagt: Vi vil 61 

give vores børn ro på! 62 

Tid til pleje og omsorg i ældreplejen 63 

Alle ældre har ret til en værdig alderdom. Ældreplejen er i årevis blevet udsultet, fordi kommunerne 64 

er blevet underprioriteret i de årlige kommuneaftaler. Det har ændret sig med det nye flertal, men 65 

der er et stort efterslæb, og flere ældre oplever, at de ikke får den hjælp, de har brug for.  66 

SF arbejder for, at vores ældre bliver mødt af kendte ansigter fra de samme faste teams, så vi undgår 67 

at man bliver mødt af skiftende vikarer.  68 

Vi vil give både de ældre og de ansatte mere tryghed og sikre, at der altid er tilstrækkelig 69 

vagtdækning om natten.  70 

Vi vil sikre, at der er plejehjemspladser og ældreboliger nok, og at der opføres flere 71 

seniorfællesskaber og oldekoller, så ældre kan leve i fællesskab med andre.  Endelig vil vi i fællesskab 72 

over alle landets kommuner gøre en indsats for at give bedre støtte til mennesker, der er ramt af 73 

den frygtelige demenslidelse – herunder de pårørende. 74 

Tid til pleje, omsorg og behandling på sygehusene  75 

Retten til at få hjælp fra et stærkt og solidarisk sundhedsvæsen er en af de mest afgørende 76 

velfærdsrettigheder, når det kommer til at sikre, at alle får et godt liv. Efter årevis med 77 

effektiviseringskrav, snigende privatisering og besparelser, samt en gravalvorlig sundhedskrise, er 78 

vores sundhedsvæsen dog blevet alvorligt presset.  79 

SF kæmper for at give patienterne en bedre behandling og for at give de ansatte mere ro på.  80 

Der skal være flere sengepladser på sygehusene og mere tid på fødegangene. Der skal ansættes flere 81 

og farten skal sænkes, så ansatte ikke går ned med stress og patienter ikke føler sig presset ud fra 82 

sygehuset, før det er det rigtige for dem.  83 
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Det handler ikke kun om penge, selvom der fortsat er brug for flere ressourcer i vores 84 

sundhedsvæsen. Det handler også om, at vi udviser det faglige personale den tillid, det kræver, at de 85 

kan udføre deres arbejde, og ikke spilder deres tid med millimeterkontrol og bureaukrati. Derudover 86 

skal der investeres i forebyggelse bredt i vores samfund, så færre bliver syge eller får brug for 87 

langvarig hjælp fra sundhedsvæsnet 88 

Fra ulighed til mulighed 89 

Når vi investerer i de stærke velfærdsinstitutioner som daginstitutioner, folkeskole og en værdig 90 

ældrepleje, så er det med til at sørge for lige muligheder for alle mennesker i samfundet. Valget i 91 

efteråret bliver også et valg om at skabe et mere lige samfund, og derfor er bekæmpelse af 92 

uligheden en mærkesag for SF.  93 

De store uligheder viser sig især i det danske beskæftigelsessystem, hvor mange har oplevelsen af at 94 

blive pisket igennem af et system, der alt for ofte får folk ned med nakken. Det er ikke intentionen 95 

med system, men det er alt for ofte resultatet. Samtidig sker det på trods, og ikke på grund af, at vi 96 

har dedikerede ansatte i systemet, der forsøger at hjælpe folk, så godt de kan. Systemet mangler 97 

fleksibilitet og tålmodighed – både overfor klienter og ansatte.  98 

SF kæmper for at sætte de arbejdsløse fri. For at systemet møder mennesker uden arbejde med 99 

respekt. For at vi giver dem den støtte og hjælp, de har brug for, og at de bliver mødt med 100 

meningsfulde krav.  101 

I alle kommuner vil SF arbejde for, at der er ressourcer og personale nok, til at give folk en ordentlig 102 

behandling. Vi vil have vores syge medborgere, der ikke er i stand til at arbejde, ud af jobcentrene og 103 

fokusere jobindsatserne til dem, der faktisk er klar til et arbejde.  104 

Et andet sted, hvor uligheden kommer tydeligt til udtryk, er hos de mange unge, som ikke får en 105 

uddannelse eller et arbejde. Alt for mange bliver tabt i vores uddannelsessystem, og for SF bliver det 106 

afgørende, at man lokalt investerer i uddannelsestilbud som f.eks. FGU, mentorordninger, 107 

ungeindsatser og særligt tilrettelagte tilbud. Det er indsatser, som kan bidrage til, at færre unge 108 

falder igennem. 109 

Et tredje sted hvor uligheden viser sit grimme ansigt er i sundhedssektoren og i hjælpen til 110 

mennesker med handicap.  111 

I dag betaler de svage ældre, borgere med korte uddannelser og børn fra ressourcesvage hjem 112 

prisen for travlhed og ressourcemangel i sundhedssektoren. Her kæmper SF benhårdt for et gradvist 113 

opgør med brugerbetalingen i sundhedsvæsenet, men det handler ikke kun om penge. Vi kæmper 114 

også regionalt for et system af borgerrådgivere, der skal sikre, at udsatte borgere og mennesker med 115 

handicap ikke får trumfet deres rettigheder i systemet, bare fordi, de ikke har den nødvendige viden 116 

til at kræve deres ret. Endelig kæmper SF for at rette op på ulige løn, som skyldes 117 

tjenestemandsreformen, og især rammer kvindedominerede fag. 118 

Slutteligt er uligheden en voksende faktor på et stadig mere skævt boligmarked. Når folk tjener 119 

penge på deres mursten, mens andre kun har en lønindkomst, blotlægges uretfærdigheden i 120 

systemet. SF vil bygge flere billige, almene boliger, men ønsker også en reduktion af det skæve 121 

rentefradrag, som giver skævhed i vores samfund. 122 

Et opgør med uligheden bliver helt afgørende for den kamp, SF vil kæmpe i alle kommuner og 123 

regioner til efteråret. Både i sundhedsvæsenet, beskæftigelsessystemet og på boligmarkedet starter 124 

kampen først og fremmest på lokalt niveau! 125 
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Gør fremtiden grøn – hjælp os med at passe på naturen og klimaet 126 

Hvis Corona har vist os noget, er det, hvor meget vi kan bære, når vi løfter i flok! De erfaringer skal vi 127 

tage med os i klimakampen: 128 

Danmark er allerede i gang med arbejdet med bindende klimamål, mere forskning i grøn energi og 129 

grønne investeringer. SF er med i aftaler, der sikrer, at elforsyning og fjernvarme bliver næsten 100 130 

procent grøn i løbet af 20’erne. SF har også været garant foren grøn omstilling af transport, og at der 131 

er igangsat et ekspertarbejde, som skal danne grundlaget for en høj ensartet CO2-afgift. De 132 

vedtagne politiske aftaler skal følges op af nye grønne initiativer og beslutninger, som sikrer, at vi i 133 

Danmark overholder vores forpligtelse om at leve op til Paris-aftalen. Det gælder også lokalt og 134 

regionalt.  135 

Til kommunal- og regionsrådsvalget vil SF kæmpe for, at de indsatser virkeliggøres i kommuner og 136 

regioner. Kommunerne skal have stærke klimaplaner, der sætter mål for reduktion af kul, olie og 137 

naturgas i varmeforsyningen og sikrer, at regioner og kommuner senest i 2030 kun bruger grønne 138 

køretøjer – også når det gælder opgaver, der er i udbud. Der skal være tilbud om lækker, 139 

plantebaseret mad i alle offentlige kantiner, skoler og institutioner. Danmarks vilde natur skal 140 

beskyttes, og der skal være mere af den. Mulighederne for at cykle til skole og arbejde skal styrkes 141 

med sikre cykelstier. Når danskerne åbner for hanen, skal de kunne stole på, at der ikke er gift i 142 

vandet. Og SF vil presse på for, at der bliver sat ind med klimasikring mod konsekvenserne af 143 

monsterregn og storme.   144 

I det hele taget vil SF i give naturen langt mere plads, end den har i dag, og værne om 145 

biodiversiteten. Grøftekanterne skal være levesteder for insekter og sommerfugle. Vi vil tage den 146 

landbrugsjord, som er klimaskadelig, ud af drift og omlægge det til vild natur. Der skal fart på 147 

økologien og vi skal af med sprøjtegifte. 148 

SF vil også kæmpe for, at der bliver gjort op med snærende regler, der hæmmer kommunernes evne 149 

til at kæmpe klimakampen. Det gælder eksempelvis for begrænsningerne på at opkøbe jord til natur- 150 

og klimaformål, som ikke bør være omfattet af anlægsloftet og for den begrænsede ret til at opsætte 151 

ladestandere. 152 

Klar til kamp for rødgrøn forandring! 153 

Forandringens vinde blæser, og SF er og skal være først med de bedste svar. Svar på klimakrisens 154 

udfordringer, svar på udhulingen af velfærden, på den stigende hastighed i samfundet og på 155 

ulighedens hærgen. Meget er allerede nået siden det politiske flertal skiftede – og endnu mere skal 156 

vindes fremadrettet. Kommunal- og regionsrådsvalget til efteråret skal være endnu en milepæl for 157 

styrkelsen af de folkesocialistiske mærkesager! 158 


