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generalforsamling i SF Bornholm 14. februar 2019 kl. 19.00

dagsorden:

1: valg af dirigent bestyrelsen foreslår Michael Tysk-Andersen

2: valg af referent

3: valg af 2 stemmetællere

4: beretninger:
til godkendelse: fra bestyrelsen se bilag 1
til orientering og debat: fra kommunalbestyrelsen se bilag 2
til orientering og debat: fra landsledelsen se bilag 3

5: forelæggelse og godkendelse af regnskab se bilag 4

6: forelæggelse af budget se bilag 4

7: fastlæggelse af kontingent

8: behandling af indkomne forslag:
a: forslag til kommunalpolitiske generalforsamlings-

udtalelse, indsendt af bestyrelsen se bilag 5
b: forslag til landspolitisk udtalelse, indsendt af besty-

relsen se bilag 6

9: valg af 3 (evt. 2) bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år således at bestyrelsen
består af 6, evt. 5 bestyrelsesmedlemmmer + formand. Ved valget har hver stemme-
berettiget deltager max. 1 stemme pr ledig plads.

på valg er Mogens - villig til genvalg
Elisabeth - villig til genvalg
Nikolaj - villig til genvalg

10: valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
på valg er Michael Tysk-Andersen - villig til genvalg

Lise Tejnø - villig til genvalg

11: valg af revisor for en 1-årig periode
Birgitte Carstensen - - villig til gevalg

12: valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode (deltager i revisionen)
Per Carlo - villig til genvalg

13: valg af SF Bornholms repræsentant i SF Region Hovedstadens bestyrelse:
på valg er Lars - ønsker ikke genvalg

14: valg af SF Bornholms 2 delegerede til SFs landsmøde (30.-31. marts i Kolding)

15: evt.

Ifølge vores vedtægter har ethvert medlem der har betalt kontingent for det nærmeste foregående kvartal,
stemmeret på generalforsamlingen. Nyindmeldte medlemmer skal have betalt første medlemskontingent.
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bilag 1

bestyrelsens beretning for 2018-19

2018 var et mellemår for SF Bornholm - vi var ikke ude i en valgkamp.
Sådan bliver 2019 ikke - her ser vi frem til hele to valgkampe, dels i
forbindelse med folketingsvalget, som vi stadig ikke har en dato for, og
dels til valget til EU parlamentet den 26. maj.

Meget af vores arbejde i løbet af det år der er gået siden sidste
generalforsamling, har derfor været koncentreret lokalt. Vi har holdt
medlemsmøder op til møderne i økonomi-, erhvervs- og planudvalget.
Her har vi gennemgået dagsordenen sammen med Leif, der som
bekendt har plads i udvalget. Det er blevet til ti medlemsmøder i løbet
af året, enkelte af dem afviklet via mail.
Siden landsmødet i april har det desuden været et fast punkt på disse
møder at Lars har orienteret om arbejdet i landsledelsen.

Vi deltog i årets landsmøde fra den 13. til den 15. april i Kolding. Her
blev Lars officielt en del af landsledelsen som afløser for Poul
Overlund Sørensen. Siden er der afviklet 9 møder.

Årets 1. maj blev afholdt i parken bag Musikhuzet sammen med
Socialdemokratiet, Enhedslisten, LO og en række faglige
organisationer. Sådan bliver det også i år - men et andet sted og et
andet program. Et flertal blandt de deltagende organisationer med LO
i spidsen har besluttet at 1. maj mødet skal holdes indendørs, på
Campus Bornholm. Marchen kommer således til at gå fra Store Torv
og ud af byen. Og i stedet for talerne er der i år en paneldiskussion.
Årsagen til ændringerne er at LO (især) mente der var for få deltagere
i fjor. Campus Bornholm er valgt som lokalitet for at tiltrække
ungdommen.

Arbejdet med folkemødet - fra torsdag 13. juni kl. 11.30 til søndag 16.
juni kl. 12.00 - skrider planmæssigt frem. Temaet i år bliver FNs 17
verdensmål. Vi har fået tilbudt at lave et arrangement selv -
bestyrelsen er i tænkeboks.
Lørdagens program ligger fast: det fælles morgenbord fastholdes, kl.
10-11 er der afslutning i teltene, og kl. 11-12 lukkes folkemødet
officielt.
Hver aften vil der fra kl. 19.30 være et arrangement på hovedscenen.
Vi orienteres løbende af Christiansborg, og der er lagt op til at vores
indsats igen i år først og fremmest bliver at skaffe teltpassere og i
øvrigt at assistere med det praktiske.
SF har ligesom de andre politiske partiet fået at vide at teltene til
sommer stilles op på en ny måde: i stedet for at stå på række, skal de
nu placeres i kvadrater - fire telte i hvert kvadrat. Vi forudser
problemer, bl.a. med lyden.
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Sidst på sommeren udgik der en befaling fra partikontoret på
Christiansborg at alle partiforeninger, storkredse og
regionsorganisationer skulle have nye hjemmesider. Det gav en del
arbejde for vores webmaster, og undervejs forsvandt en del af vores
arkiv over bestyrelsesmøder (dagsordener og referater). Meget er det
lykkedes at rekonstruere, men en del synes tabt. Og hvad fordelen(e)
ved den nye hjemmeside skulle være, er stadig belagt med dunkel
tåge.
Endnu er den nye hjemmeside ikke helt færdig - men der arbejdes
løbende på projektet.

I slutningen af november fik vi at vide at vores lejemål på Almegårds
Kaserne var opsagt med seneste fraflytning den 28. februar. Det
skyldes den danske oprustning, som blev fastlagt i det seneste
forsvarsforlig: der skal skabes plads til flere værnepligtige og mere
fast personel - og kasernen vil snart være en lukket kaserne: kun
sikkerhedsgodkendte personer vil kunne færdes på området uden
eskorte.
Vi fik tilbudt et andet lokale, på Segen Kaserne. Men det viste sig kun
at være midlertidigt - sandsynligvis kun for et år. Derfor sagde
bestyrelsen pænt nej tak, og vi flytter materialet fra partilokalet til
privat opbevaring. Indtil vi finder et centralt, permanent og egnet
lokale.

I løbet af året har vi haft besøg af to af vores folketingsmedlemmer:
den 15. maj kom Kirsten Normann Andersen for at tale om
ældrepolitik - men mødet kom også til at handle om den netop
vedtagne ghettoplan.
Gruppeformand Jacob Mark besøgte os den 22. november til et møde
om SFs forslag om en Ro-På reform.
Begge møder var særdeles velbesøgte og vellykkede, og både Kirsten
Normann Andersen og Jacob Mark har udtrykt stor tilfredhed med
møderne.

Den 12. august holdt vi et storkredsmedlemsmøde om hvilke krav SF
skal stille til et kommende regeringsgrundlag for at kunne indgå i en
ny regering eller være parlamentarisk grundlag. Det skete på
baggrund af et oplæg fra landsledelsen.

Den 8. oktober besøgte vi Affaldstårnet for en grundig orientering om
affaldshåndteringen på Bornholm - nu og i fremtiden. Aftenen
indeholdt bl.a. en rundvisning på anlægget.

Endelig holdt vi den traditionelle nytårskur den 3. januar.

Folketingsvalget skal afholdes senest den 17. juni. Og SF Bornholm er
parat: vi har fået trykt vores foldere, og plakaterne er i trykken. Vi
regner ikke med selv at arrangere valgmøder, men vil deltage i det
omfang det kan lade sig gøre - og i øvrigt søge at være synlige i videst
muligt omfang.
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Til gengæld regner vi med at holde lav profil i forbindelse med valget
til EU parlamentet: vores indsats vil sandsynligvis begrænse sig til at
sætte en del plakater op på øen.

på bestyrelsens vegne -
Lars Jørgensen

formand

side 4 af  11

http://www.sfbornholm.dk


Lars Jørgensen, formand & sekretær

Leif Olsen, næstformand

Mogens Olsen, kasserer

Lisbeth Severin

Nikolaj Fjellerad

Peter Johannessen

 Elisabeth Rasmussen

     sf.dk/bornholm

 bornholmsf@gmail.com

bilag 2

beretning fra kommunalbestyrelsen

Det lykkedes os jo at genvinde en plads i kommunalbestyrelsen ved valget i
2017, og vi indgår også i flertalskonstitueringen. Med en udvalgsformandspost
og en plads i Økonomiudvalget (Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget) fik vi nok
det optimale ud af vores valgresultat.

Natur- og Miljøområdet (som trods navnet også rummer de fleste tekniske
områder) har været en udfordrende opgave. Det har i den seneste periode ikke
været så meget fokus på politisk styring af området, og der er derfor tale om en
vis ’genopdragelsesopgave’.

Af politiske resultater kan nævnes følgende:
1 Et for-projekt sammen med Nordea Fonden om ’grøn bølge’ – en

sammenhængende naturstrækning fra Hammeren til Dueodde.
Hvis vi kan og tør satse, så kan dette virkelig rykke på noget.

2 En vedtagelse om at Bornholm skal ophøre med at afbrænde affald
i 2032, men også at vi inden da skal øge vores sortering og
genanvendelse.

3 Et projekt om en parkering-strategi for vores klippebyer på øst-
kysten.

4 Et projekt om en strategi for udvikling af vores havneområder.
5 En sikring af at natur, miljø og klimaindsats bliver væsentlige

områder i den nye Regionskommuneplan.

Økonomiudvalget behandler jo generelt alle punkter, så det vil jeg ikke specifikt
komme ind på. I stedet vil jeg se på nogle af punkterne fra kommunal-
bestyrelsen generelt

Vi havde 3 fokusområder i vores valgprogram – ældrepleje, dagpasning/-
folkeskole og natur/miljø.

I budgettet for 2019 lykkedes det os – sammen med ’vennerne’ at styrke alle 3
områder.

1 Ældreplejen har igangsat et projekt for at styrke arbejdsmiljøet og
dermed kvaliteten (og i sidste ende økonomien, selvom der IKKE er
indregnet besparelser på forhånd). Processen er for en gangs skyld
direkte inddragende over for de ansatte, og jeg vil sådan set gerne
kræve æren for, at inddragelsen fx også rummer
Arbejdsmiljørepræsentanterne; der var oprindeligt lagt op til et
noget mere centralistisk projekt.

2 Dagpasning- og folkeskoleområdet fik direkte tilført flere – og
stærkt nødvendige – ressourcer; om det er nok kan altid diskuteres.
Samtidigt startes et projekt sammen med en fond med fokus på ’de
første 1000 dage’ i et barns liv som et forsøg på at bryde den
sociale arv, som Bornholm desværre er stærkt præget af.

3 Natur- og miljøområdet er behandlet ovenfor, så det skal ikke
uddybes her.

Samlet set er det lykkedes for os at styrke de centrale områder i vores
valgprogram. Selvom vi med et mandat selvfølgelig ikke kan tage hele æren, så
mener jeg faktisk, at det er ’ikke så ringe endda’.
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Samarbejdet i konstitueringsgruppen har været lidt anstrengt – der er trods alt
langt fra Enhedslisten til Kristendemokraterne. Det vigtigste er at vi i det store
og hele har fået tingene til at fungere i sidste ende - selvom den ’kunstneriske
værdi’ ikke altid har været høj

 Samtidigt må man nok sige, at valgresulatet har gjort Socialdemokraterne noget
mere ’lyttende’ end tidligere.

Inden for konstitueringsgruppen opfatter jeg primært Alternativet som
’konkurrenten’. Det har desværre ikke givet sig udslag i diverse
meningsmålinger, men jeg mener faktisk at vi faktuelt og realpolitisk har fået
muret Thomas inde – hvilket rent partitaktisk selvfølgelig er en god ide. Jeg har
desuden et – mener jeg selv – ret tæt samarbejde med borgmesteren Det gør
at vores indflydelse bliver noget større end vores ene mandat berettiger til (man
kan jo fx sammenligne med de konkrete resultater som Alternativet eller
Kristendemokraterne har fået ud af deres ene mandat); den kommende opgave
er derfor nok så meget at få dette budskab kommunikeret.

Hvad angår oppositionen er det ret klart, at denne generelt er svag. Den
ledende kraft i oppositionen i fx Økonomiudvalget, men også
kommunalbestyrelsen, er helt klart Dansk Folkeparti – prøv at se hvem der taler
først, og hvem der fx melder ud på valggruppens vegne – altid Persson. I
forbindelse med det kommende folketingsvalg kommer denne konflikt
naturligvis rigtigt meget i fokus, og det skal vi prøve på at udnytte. Det er også
vigtigt at vi HELE tiden angriber Dansk Folkepartis påståede bekymring omkring
velfærdssamfundet – reelt ved vi jo godt at det kun er påtaget.

Partiinternt mener jeg at samarbejdet mellem mig selv og partiforeningen
fungerer udmærket. Vi afholder formøder – nogle har desværre på grund af
arbejdspres været afholdt via mail – inden hvert møde i Økonomiudvalget, og
vi er som regel en 4-5 partimedlemmer. Jeg oplever i hvert fald at jeg får et godt
mod- og medspil, og jeg håber at partiforeningen har samme oplevelse.

Af positive udfordringer i 2019 kan nævnes udfoldningen af projektet omkring
’de 1000 dage’ for børn, videreførelsen af projektet i ældreplejen og arbejdet
med naturprojektet. Desuden kommer Regionkommuneplanen til at fylde
meget ligesom energistrategien bliver central. Her vil jeg nok foreslå et
temamøde i partiet omkring dette – især pga. vindmøllespørgsmålet.

Af mere negative udfordringer som er kendt, kan nævnes spørgsmålet omkring
land-vindmøller. Vores valgprogram er meget klart, og det har jeg selvfølgelig
stået ved. I den kommende offentlige debat er det HELT afgørende at vi er
aktive (og ikke kun jeg), og at vi holder fokus på tidsperspektivet – vi har IKKE
sagt ”nej” til nye landvindmøller – vi har sagt ”nej” i denne valgperiode.

En anden udfordring bliver at støtteordningen til Danish Crown/Slagteriet skal
fornyes i efteråret 2019 – dette er HELT afgørende for Socialdemokratiet. Jeg
har allerede under konstitueringsforhandlinger gjort det klart at vi næppe kan
støtte en sådan aftale, men den kan jo give lidt ’vippen i båden’ – den må vi så
tage.

Leif Olsen

Medlem af kommunalbestyrelsen.
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bilag 3

beretning fra landsledelsen

Jeg vil vove den påstand at det første år i landsledelsen er et læreår: alene at
finde rundt på Christiansborg er en udfordring: man farer let vild på
gangene/trapperne/elevatorerne - og når man farer vild opdager man det
uventede, fx at der er en tagterrasse.

Også arbejdegangen i landsledelsen er noget man skal vænne sig til: debatterne
er stramt styret af næstformændene og foregår ud fra skriftlige oplæg med kort
taletid til deltagerne. Det gør en egentlig debat vanskelig. I stedet oplever jeg
som regel en markering af standpunkter. Som regel konkluderes der dog
rimeligt af punktets dirigent.

Det område der klart har domineret arbejdet i 2018, var (er) det kommende
folketingsvalg. Dels et langt og grundigt arbejde med SFs forhandlingskrav til et
kommende regeringsgrundlag for en ny, rød-grøn regering. Et oprindeligt oplæg
blev præsenteret og vedtaget på landsmødet i 2018 i Kolding, derefter blev det
diskuteret i landsledelsen igen, sendt ud til drøftelser i alle storkredse - de
storkredsvalgte medlemmer af landledelsen blev pålagt at sikre at disse
drøftelser fandt sted, vores blev afholdt den 12. august. Hos os var der
opbakning til udkastet, der i sin endelige form ser således ud:

Vi vil bekæmpe den stigende ulighed 

- Vi vil fjerne kontanthjælpsloftet og hæve skatten for de rigeste 

- Vi vil sikre at flere kan gå på pension før de er nedslidte 

- Vi vil påbegynde en afskaffelse af brugerbetaling på sundhed bl.a. 
psykologhjælp og tandlæge 

Vi vil give danskerne mere ro på 

- Vi vil lave en ro på-reform, der skal sikre tid til det vigtige i livet og
stoppe stress-epidemien 

- Vi vil give børn mere ro på og indføre minimumsnormeringer på max
3 børn pr. voksen i vuggestuer og max 6 børn pr. voksen i børnehaver 

- Vi vil have et opgør med tests, karakterræs og præstationskulturen i 
uddannelsessystemet 

Vi vil gøre Danmark til et grønt foregangsland 

- Vi vil indføre en bindende klimalov, der reducerer CO2-udslippet med
60 pct. inden 2030 

- Vi vil afsætte en grøn milliard hvert år til bl.a. at oprense giftgrunde,
sikre mere vild natur og udbrede økologi 

- Vi vil beskytte vores rene drikkevand gennem skærpet regulering 

Vi vil styrke Danmarks internationale indsats 

- Vi vil at Danmark igen modtager kvoteflygtninge 

- Vi vil øge den danske udviklingsbistand 

- Vi vil at Danmark arbejder for et nyt humant, solidarisk og effektivt
europæisk asylsystem 
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Vi vil styrke demokratiet 

- Vi vil en offentlighedslov, som styrker fri og kritisk presse 

- Vi vil at det offentlige giver medarbejderne mere frihed til at udføre
deres arbejde og borgerne større lokal indflydelse og selvforvaltning 

- Vi vil gøre det nemmere på det private arbejdsmarked for
medarbejdere at købe, starte og drive virksomheder 

Landsledelsen har besluttet at graden af opfyldelse af kravene vil være
afgørende for om SF vil overveje at blive en del af ny regering, eller om vi skal
være støtteparti og kæmpe for at fremme vores politik fra sag til sag. Det er op
til landsledelsen at træffe den afgørelse.

I den forbindelse er det værd at nævne at landsledelsen på et seminar på
Langsøhus ved Silkeborg i januar i grupper drøftede et fiktivt udkast til
regeringsgrundlag. Jeg sad i gruppe med formand Pia og to andre
regeringslystne fra landsledelsen: vores gruppes konklusion var at vi kunne gå
i regering på det fiktive grundlag - min holdning var at det ikke stred imod de
femten punter, ejheller imod vores principprogram, men at jeg var mere stemt
for at vi holdt os uden for regeringen. Og sandelig - stort set alle andre grupper
afviste at gå i regering på det fiktive grundlag. Årsag: for få af de femten krav var
blevet opfýldt.

Min konklusion: landsledelsen tager de femten forhandlingskrav alvorligt.

Naturligvis har vi i landsledelsen også beskæftioget os med en lang række andre
sager. Det har været et lærerigt og interessant år for mig, og jeg ser frem til
resten af 2019.

Og så fylde SF for øvrigt 60 år i morgen, den 15. februar.

Lars Jørgensen

landsledelsen 
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bilag 4

regnskab 2018 og budget 2019

SF Bornholm

budget/regnskab        2018 budget budget regnskab regnskab
indtægt udgift indtægt udgift

Medlemskontingenter
Offentlig støtte
Partiskat

Rente
Kont. SF Region Hovedstad.
Kontingent/bidrag Chr. Borg
Delt./landsand. Kplm. & LM.
Kontorhold
Kurser /rejser/overnatning
Tema-møder
Gebyr
Lokaleleje
Folkemøde
Besøgsgaver

30.000,00 kr.
6.000,00 kr.

15.000,00 kr.

700,00 kr.
12.500,00 kr.

4.000,00 kr.
400,00 kr.

2.000,00 kr.
10.000,00 kr.

450,00 kr.
9.000,00 kr.
2.000,00 kr.

28.043,25 kr.
6.119,00 kr.

15.330,00 kr.

      

        42,99 kr. 
      648,00 kr.
12.714,00 kr.
  3.440,00 kr.

              0 kr.
   4.740,00 kr.
   7.950,46 kr.
      838,00 kr.
   7.316,17 kr.

             00 kr.
       398,10 kr.

       

I alt 51.000,00 kr. 41.050,00 kr. 49.492,25 kr. 38.087,72 kr.

Beholdning primo  61.462,44 kr.  Driftsresultat  11.404,53 kr. Beho  l dning ultimo  72.866,97 kr.

SF Bornholm

budget 2019

indtægt udgift

Medlemskontingenter

Partiskat

Offentlig støtte

Kontingent Hovedstaden

Kontingent/bidrag  Chr. Borg

Deltagelse/landsandel Kplm & LM

Kontorhold 

Rente

Kurser /rejser/overnatninger

Tema-møder

Gebyr

Lokaleleje

Folkemøde

Valg

30.000,00 kr.

16.000,00 kr.

6.000,00 kr.

                700,00 kr.

12.500,00 kr.

4.000,00 kr.

400,00 kr.

50,00 kr.

5.000,00 kr.

10.000,00 kr.

850,00 kr.

9.000,00 kr.

2.000,00 kr.

4.000,00 kr.

I alt 52.000,00 kr. 48.500,00 kr.
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bilag 5

forslag til kommunalpolitisk generalforsamlingsudtalelse

Mere natur!

Et af SF Bornholmss temaer i vores valgprogram til 2017 var natur - både som
oplevelse, som rekreation og som værdi i sig selv. Det har vi faktisk arbejdet
for siden Regionskommunen blev skabt i 2002.

Det er derfor både en stor glæde og en stor politisk sejr at BRK og Nordea
fonden nu har indgået et samarbejde om ”grøn bølge” - en vision om at
skabe sammenhængende natur fra Hammeren til Dueodde.

Endnu er der kun tale om et for-projekt med undersøgelser og afklaringer,
men SF Bornholm vil selvfølgelig arbejde benhårdt på at selve projektet
bliver til virkelighed - og at BRK er villig til at investere i det.

Projektet opfylder alle SF Bornholmss ønsker til naturprojekter/natur-
genopretning:

- det skaber sammenhængende naturområder - dermed også ’grønne
korridorer’

- det understreger at natur har en værdi i sig selv

- det skaber mulighed for at opleve naturens ’fred og ro’

- det skaber muligheder for aktiviteter for såvel bornholmere som
turister

- det gavner klimaindsatsen ved at mindske intensiteten af belastning

- det sker i samarbejde med diverse organisationer og foreninger -
herunder heldigvis også Danmarks Naturfredningsforening.

I SF Bornholm er vi så selvglade at vi tror at vores arbejde i den offentlige
debat igennem årene og i kommunalbestyrelsens udvalg for Natur og Miljø
har været med til at gøre en forskel. Der er dog ikke tvivl om at størstedelen
af æren bør tilfalde de medarbejdere i BRK som har arbejdet ekstremt hårdt
for dette projekt.

I SF Bornholm vil vi følge, støtte og arbejde i dette projekt i årene der
kommer - til glæde for os alle og til glæde for naturen!

Lidt ’friskt’ kan man sige at i SF Bornholms første år i kommunalbestyrelsen
er vores 3 hovedtemaer

- ældreplejen
- dagpasning og folkeskole
- natur og miljø

alle blevet styrkede - via projekter, nye arbejdsmåder OG ekstra ressourcer -
det er ikke så ringe endda!
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Lars Jørgensen, formand & sekretær

Leif Olsen, næstformand

Mogens Olsen, kasserer

Lisbeth Severin

Nikolaj Fjellerad

Peter Johannessen

 Elisabeth Rasmussen
     sf.dk/bornholm

 bornholmsf@gmail.com

bilag 6

forslag til landspolitisk generalforsamlingsudtalelse

... snart skal vi vælge!

Danmark står over for et valg.

Skal vi fortsætte med at spare på vores fælles velfærd, give skattelettelser til
de rigeste og lade uligheden stige? 

Eller skal vi styrke vores velfærdssamfund og give alle mennesker muligheder
for at få et godt liv, uanset hvor de kommer fra?

SF ønsker at skabe et mere lige samfund, et samfud hvor alle mennesker er
en del af fællesskabet.

Vi fødes ikke med lige muligheder, og derfor ligger en vigtig del af kampen
mod ulighed i barndommen. Børn skal ikke sættes bagud fra begyndelsen af
livet og få langt ringere muligheder for et godt liv. Vi vil arbejde for at ingen
børn skal vokse op i fattigdom, at den tidlige indsats for udsatte børn
intensiveres, og at der er flere voksne til børnene når de er i vuggestue,
børnehave, SFO og fritidshjem.

Et mere lige samfund kræver også lige og frie uddannelsesmuligheder for
alle, uanset hvor man kommer fra, og at folkeskolen bliver mødestedet for
børn fra alle samfundslag. 

Det kræver at alle har fri og lige adgang til forebyggende rådgivning og
behandling når de er syge, uanset om de har en fysisk eller psykisk sygdom .

Et mere lige samfund kræver at alle mennesker har et værdigt levegrundlag,
uanset hvilken situation i livet, de står i. 

Og et mere lige samfund kræver at mennesker har mulighed for at finde et
sted at bo, uanset hvor man kommer fra, og hvad man tjener.

SF er klar til at øge beskatningen for dem som ejer mest. 

Vi vil indføre en formueskat samt hæve skatten på arbejdsfri gevinster såsom
aktiespekulation og arv, og sikre at skatteunddragende og skatteomgående
virksomheder kommer til at bidrage med deres fair andel til fællesskabet. 

Målet er at styrke velfærden og dermed sikre øget frihed og langt bedre
muligheder for de mange. Også de mennesker der er nye i vores land, skal
med i fællesskabet hvis de skal have lige muligheder for at sikre sig et frit og
godt liv i Danmark. Til gengæld har vi en forventning om at man som ny
medborger bidrager aktivt til fællesskabet og respekterer de love og
frihedsrettigheder som vi har bygget det danske samfund på.
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