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Udkast til principper for en folkesocialistisk børnefamiliepolitik 1 
 2 
I øjeblikket er der en politikudviklingsproces i gang om familiepolitik i SF. Dette korte papir har til formål at 3 
afklare nogle af de centrale punkter, som vil indgå i det videre arbejde. 4 
 5 
I Danmark lever rigtig mange mennesker i familier, og danske familier ser ud på mange forskellige måder. 6 
Men det er en vedvarende udfordring at skabe sammenhæng og ro i familielivet, uanset hvordan ens 7 
familie ser ud.  8 
 9 
SF ønsker at sikre en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv. Overordnet mener vi, at mennesker selv 10 
har ret til at indrette deres familieliv, men det er ikke alle valg vi som samfund skal støtte aktivt.  11 
 12 
Som samfund ønsker vi, at familiepolitikken fremmer 13 

- At børn vokser op i familier, hvor der er trygge rammer, og hvor både børn og voksne trives 14 
- At familier, uanset hvordan de ser ud, får den nødvendige støtte både i forbindelse med 15 

familiestiftelse, når børnene bliver større og ved familieopløsning 16 
- At familier kan få ekstra ro når særlige omstændigheder kræver det, f.eks. ved sygdom 17 
- Ligestilling mellem køn og forskellige familieformer, herunder regnbuefamilier 18 
- At alle voksne, der kan, arbejder, så vi har nok ressourcer i vores samfund til velfærd  19 

 20 
En god start på familielivet 21 
Et godt familieliv begynder allerede før fødslen. Ud over familie- og fødselsforberedelse er barselsorloven 22 
central for en god familiestart.  23 
 24 
SF foreslår, at retten til graviditetsorlov udvides, så den gravide får ret til at gå på deltid på barselsdagpenge 25 
i sidste trimester. Det sker i et forsøg på at nedbringe graviditetsbetingede sygemeldinger og sikre en mere 26 
rolig afslutning på graviditeten til gavn for barn og fødende.  27 
 28 
SF foreslår på sigt at udvide barselsorloven til en 20-20-20-20 model, hvor de første 60 uger er med 29 
barselsdagpenge, 20 uger er øremærket til den fødende, 20 uger til den anden forælder, 20 uger kan deles. 30 
De sidste 20 uger kan fordeles uden barselsdagpenge. Således anerkendes begge forældre som værende 31 
vigtige omsorgspersoner, de sikrer barnet en god relation til begge forældre, og familien har længere tid til 32 
at etablere sig.  33 
 34 
Længden af barslen skal følge barnet og ikke antallet af forældre, og derfor skal der laves særlige regler for 35 
soloforældre og regnbuefamilier, så deleugerne f.eks. kan overgives til en tredje forælder eller en anden 36 
nær omsorgsperson. Det betyder også, at forældre ved tvillingefødsler skal have styrkede 37 
barselsrettigheder i forhold til i dag.   38 
 39 
Ro til børn og voksne ved sygdom 40 
Noget af det, der skaber mest uro og pres i familierne i dag, er, når børnene er syge. Især den manglende 41 
ret til at blive hjemme med barnet, til det er rask, skaber dårlig samvittighed, øger smitte, og er selvfølgelig 42 
dårligt for barnet, der har brug for omsorg fra de nærmeste.  43 
 44 
De fleste overenskomster giver kun mulighed for barns første og evt. anden sygedag. SF foreslår, at 45 
forældre altid har ret til at blive hjemme ved børns sygedage, og at de fra barnets tredje sygedag kan 46 
modtage sygedagpenge.  47 
 48 
Bedre balance i arbejdslivet 49 
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Mange oplever, at det er svært at finde en balance mellem privat- og arbejdsliv. Historisk er arbejdstiden 50 
blevet kortere, men siden 1990 har den ligget på 37 timer om ugen. Arbejdstiden er et anliggende mellem 51 
arbejdsmarkedets parter, men da man har set gode effekter af lavere arbejdstid på både produktivitet og 52 
balancen mellem arbejds- og privatliv, mener SF, at arbejdsgivere skal være meget positiv stemt over for at 53 
fortsætte udviklingen mod kortere generel arbejdstid.  54 
 55 
På kort sigt arbejder vi desuden for, at alle forældre skal have ret til at gå ned i tid, indtil barnet fylder ni år. 56 
Perioden skal være tidsafgrænset for at sikre, at forældre bevarer retten til at gå op i tid igen, når børnene 57 
bliver større.  58 
 59 
Situationen under corona-epidemien har vist os, at det er muligt at tilrettelægge arbejdstiden langt mere 60 
fleksibelt. Hjemmearbejde kan bidrage til at skabe bedre balance i familielivet, blandt andet fordi der ikke 61 
bruges tid på transport. Det er dog ikke i alle fag muligt at arbejde hjemme, men her ønsker vi at offentlige 62 
arbejdsgivere skal gå forrest og vise, at arbejdstiden kan fordeles anderledes og mere fleksibelt så det 63 
passer til den enkeltes familiesituation.  64 
 65 
Perioder med deltid og barsel skal ikke ramme skævt i alderdommen, hvis familien opløses. Her skal 66 
familiens pensionsopsparing deles ligeligt mellem begge forældre.  67 
 68 
Intet statsligt tilskud til hjemmepasning 69 
I SF anerkender vi, at velfærdssamfundet bygger på, at alle bidrager med det de kan. Skal vores 70 
velfærdssamfund udvikles med f.eks. bedre normeringer, faste teams i ældreplejen og mere tid i 71 
sundhedsvæsenet kræver det, at vi alle bidrager og anvender ressourcerne fornuftigt. Derfor ønsker vi ikke 72 
at give statsligt tilskud til, at forældre kan gå hjemme med deres børn udover barselsperioden. Til gengæld 73 
ønsker vi generelt lavere arbejdstid, længere barselsorlov og at arbejdet tilrettelægges, så det tager hensyn 74 
til de behov man kan have som familie.  75 


