
SF’s landsmøde 2019 - Landsledelsens politiske beretning  2 

1 
 

Landsledelsens politiske beretning 

Siden sidste landsmøde har SF kunnet fejre 60-års fødselsdag, og man har kunnet markere 10-året for 

finanskrisen. På flere måder går nogle af de samme debatter igen – vi diskuterer på ny 

Sovjetunionens/Ruslands rolle og forhold til Vesten, som da SF blev stiftet i 1959, og som for 10 år siden må 

vi igen forholde os til bankernes moral – eller mangel på samme.  

Som en naturlig følge af at et folketingsvalg nærmer sig, har debatten om mulige flertal efter et valg været 

udpræget det seneste år. Landsledelsen bemærker med tilfredshed, at SF i pressen har forsøgt at holde 

fokus på politikken frem for at bruge unødigt meget tid på hypotetiske spekulationer om flertal efter næste 

valg.   

10-året for finanskrisen bød på enorme bankskandaler 

En af Danmarkshistorien hidtil største bankskandaler blev udrullet i efteråret 2018: Danske Bank blev 

afsløret i at have hvidvasket for op mod 1500 mia. kr. for personer med tætte relation til bl.a. 

diktaturstater, våbensmuglere og den russiske efterretningstjeneste. Det er fuldstændig grotesk, at 

hvidvaskningen har kunne vokse til dette enorme omfang. Særligt med tanke på, at ledelsen i Danske Bank 

adskillige gange er blevet advaret både af medarbejdere og myndigheder, men valgte ikke at reagere.  

Sagen vidner imidlertid også om et markant svigt fra Finanstilsynets side, der undlod at gribe ind trods flere 

advarsler så tidligt som i 2007. Den efterfølgende proces, hvor tilsynets formand først måtte erklæres 

inhabil og siden fratræde sin stilling, vidner desværre også om en kultur, hvor der har været for meget – og 

for ukritisk – gang i svingdørene mellem banksektoren og de institutioner, der skulle kigge branchen efter i 

sømmene.  

Landsledelsen hæfter sig ved, at en af de centrale årsager til, at sagen blev oprullet har været et 

vedvarende pres fra SF’s folketingsgruppe.  

Det er bemærkelsesværdigt, at sagen kommer efter, at der de seneste år har været en række større sager 

om snyd med bl.a. udbytteskat, og at en række større europæiske banker har været involveret. Ligeledes er 

det alarmerende, at Danske Bank ikke er alene om at have været involveret i større sager om hvidvask. 

Flere af landets største banker er i søgelyset. Dette vidner om et moralsk svigt i finanssektoren, en rådden 

kultur og et stort behov for øget kontrol, regulering og langt hårdere sanktioner ved lovbrud.  

SF fremlagde i efteråret 12 konkrete forslag til grundlæggende at reformere banksektoren – en banksektor 

der under finanskrisen fik enorme bankpakker, og som ikke umiddelbart har forbedret sig eller lært siden.  

Arbejdet med SF’s kravstrategi 

Landsledelsen har det seneste år brugt en del tid på at færdiggøre SF’s kravstrategi. En proces, der blev sat i 

gang allerede i 2017, og hvor hele SF’s organisation har været inddraget. Landsledelsen vedtog en vision og 

rammen for strategien i 2018, og i september mundede processen ud i, at landsledelsen vedtog 15 

konkrete forhandlingskrav til en ny rød-grøn regering fordelt på de fem temaer, landsmødet havde fastlagt.  

SF peger på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som statsminister efter næste valg af den 

simple grund, at hun har den bedste mulighed for at samle et rød-grønt flertal bag sig. Men det er for SF 

helt afgørende, at kursen og politikken bliver en anden, end den er i dag. Status quo er simpelthen ikke 

godt nok. Antallet af, hvor mange forhandlingskrav en eventuel ny socialdemokratisk regering 

imødekommer er afgørende for, hvilken rolle SF vil spille under et nyt flertal. Om vi vil overveje at blive en 

del af en regering, være et tæt støtteparti, eller om vi vil lade det være op til regeringen at finde flertal fra 
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sag til sag. SF’s endelig position efter et valg afhænger af opnåede politiske resultater på baggrund af vores 

15 krav, det samlede regeringsgrundlag, SF’s parlamentariske styrke og muligheder for at kunne samle 

flertal bag vores politik.  

Danmark skal være en foregangsland på det grønne område. Vi skal gøre Danmark til et land, hvor alle har 

mulighed for at forfølge deres drømme, uanset hvilken baggrund man har. SF har vi en ambition om at 

udbygge velfærden, bekæmpe den stigende ulighed, og at vi også tager ansvar for de dårligst stillede. 

Ligeledes skal vi styrke og udbygge demokratiet, det skal være modsvaret til den bølge af populisme, der 

skyller ind over de vestlige demokratier. Desuden er det vigtigt, at Danmark engagerer sig i EU og 

internationalt viser vejen i kampen for menneskerettigheder og FN’s verdensmål. Sidst vil SF et opgør med 

stress-samfundet – der er brug for vi alle sammen får mere ro på: fra vuggestuen til plejehjemmet.  

Ulighed og børnefattigdom – kontanthjælpsloftet skal afskaffes  

SF har flere gange sagt helt klart og tydeligt, at en af de absolut vigtigste opgaver for en ny rød-grøn 

regering er at afskaffe kontanthjælpsloftet. Et loft, der de seneste år har bidraget til at skabe markant 

fattigdom og ulighed i Danmark – og samtidig ikke har haft nogen nævneværdig effekt på beskæftigelsen, 

hvilket ellers var undskyldningen for at indføre ’et moderne kontanthjælpsloft’. Landsledelsen bemærker, 

at regeringens politik igen rammer skævt, og at den tiltænkte effekt tilmed udebliver. 

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd levede der ved udgangen af 2018 mere end 64.000 børn i 

fattigdom i Danmark. Dette skyldes ikke mindst kontanthjælpsloftet og de øvrige såkaldte 

fattigdomsydelser. Det stigende antal danskere, der lever under fattigdomsgrænsen og den tiltagende 

ulighed, skaber usikkerhed og utryghed i hele samfundet.  

Problemerne med stigende ulighed bliver ikke mindre af, at regeringen samtidig har sænket arveafgiften og 

generelt de seneste år favoriseret de velhavende i forbindelse med en række afgiftsnedsættelser.  

En anden vigtig ulighedsdagsorden på arbejdsmarkedsområdet er pensionsalder. Landsledelsen ser med 

bekymring på den stigende pensionsalder, som særligt rammer ufaglærte og faglærte. Der er stor forskel på 

arbejdslivet for en ufaglært og en akademiker. Derfor har kravet om, at der findes en model for en tidligere 

pensionsalder for nedslidte været centralt for landsledelsen.  

Natur og klima i centrum  

SF dannede sammen med alle de øvrige partier i folketinget flertal bag et nyt energiforlig i juni. Var det 

alene op til SF, skulle forliget have været endnu mere ambitiøst, men Landsledelsen anerkender også 

behovet for at forankre energipolitikken bredt i Folketinget. Landsledelsen er tilfreds med, at det lykkedes 

for SF at sætte markante aftryk, hvilket bl.a. udmøntede sig i tre nye havvindmølleparker frem mod 2030, 

at der afsættes flere penge til energi- og klimaforskning, og at kul udfases i dansk elproduktion inden 2030. 

Men vi er langt fra i mål, hvorfor SF også det kommende år skal kæmpe videre for mere grøn omstilling, 

herunder energibesparelser, og grundlæggende en omlægning af energisektoren. Desuden ser 

Landsledelsen et stor behov for at CO2-belastningen fra både landbrug og transportsektoren bringes 

kraftigt ned. Klimakampen understreger behovet for et regeringsskifte. 

SF har i årets løb lanceret et ambitiøs naturudspil sammen med Socialdemokratiet og har desuden haft 

større udspil for både grøn transport og en klimaindsats i landbruget. Sidst bør det bemærkes, at SF i april 

foreslog at forlænge reklamationsretten på elektronik. Den grønne omstilling er ikke alene afhængig af, at 

vi genbruger mere, men også af at de produkter, vi køber, kan holde længere. Forslaget er helt i tråd med 

SF ambition om at modvirke brug-og-smid-væk-kulturen.  
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Kampen mod parallelsamfund – og for ordentlig integration 

Også det seneste år har SF taget del i kampen for at skabe et Danmark, der hænger sammen socialt. 

Landsledelsen ser det som en central rolle for venstrefløjen at skabe en blandet boligsammensætning. Hvis 

Danmark ender som et land, hvor mennesker bosætter sig på baggrund af sociale, etniske og religiøse skel 

begynder sammenhængskraften at smuldre. Hvis ikke vi gør noget, svigter vi især den gruppe af 

mennesker, der bor i de boligområder, hvor kriminalitet og sociale problemer samler sig.  

I januar 2018 fremlagde SF sammen med Socialdemokratiet vores bud på at gøre op med de 

parallelsamfund, der allerede i dag begynder at tegne sig. Senere i foråret deltog SF i forhandlinger med 

regeringen om en aftale mod parallelsamfund. SF endte med at være med i flere delaftaler, som særligt 

fremmede en aktiv boligindsats, men står også uden for visse elementer i den samlede plan. For SF har det 

været afgørende at være med i de dele, der gør en reel forskel, og som faktisk modvirker parallelsamfund. 

Omvendt har SF ikke haft noget ønske om at deltage i de dele, der skaber unødigt bureaukrati eller ligefrem 

risikerer at stigmatisere særlige grupper. Blot fordi de bor i et bestemt geografisk område.  

For SF var det centralt, at regeringen ikke kom i mål med sin ambition om at stække Landsbyggefonden 

voldsomt. Landsledelsen bemærker med tilfredshed, at det i høj grad lykkedes, og at det ikke mindst 

skyldes SF’s deltagelse i forhandlingerne.  

Landsledelsen ser med bekymring på regeringens og DF’s politik for landets udrejsecentre. Det gælder 

blandt andet forholdene på udrejsecenter Sjælsmark, hvor NGO’er i stærke vendinger har ytret bekymring 

for børnenes trivsel. Ligeledes gælder det regeringens ambition om at etablerer et udrejsecenter på øen 

Lindholm – et projekt, der mest af alt er utroligt dyr symbolpolitik. Det er ligeledes svært ikke at drage 

paralleller til tidligere tiders uheldige erfaringer med at placere bestemte befolkningsgrupper på afsides 

øer.  

Landsledelsen anerkender behovet for at lave flere hjemrejseaftaler og finde en løsning for de immigranter, 

der har fået deres sag om ophold i Danmark afvist. Men bemærker samtidig, at det ikke på nogen måde er 

acceptabelt, at man laver regler, der forhindrer et ordentligt børne- og familieliv. For SF er det helt centralt 

at barnets tarv sættes i centrum.  

Regeringens og DF’s symbolpolitik kom også til udtryk, da det lykkedes dem at indføre et 

’tildækningsforbud’, der de facto var designet til at ramme folk, der bærer burka og niqab. SF har de 

seneste år netop engageret sig i at bidrage til en nydansk kvindekamp, men Landsledelsen bemærker også, 

at ekstremister og undertrykkende symboler som burkaen bekæmpes bedst med god integration – ikke 

med tvang og forbud. Vi skal ikke gå på kompromis med vores frihedsrettigheder, og staten skal ikke blande 

sig i, hvilket tøj man vælger.  

Integrationspolitikken i Danmark er alt for vigtig til at blive begravet i symbolpolitik, retorik og politisk spin. 

Derfor ser Landsledelsen med tilfredshed på, at folketingsgruppen i august foreslog at etablerer et 

selvstændigt ministerium, der udelukkende skal fokusere på at fremme god integration af nye medborgere.  

Danmark har stadig brug for ”ro på” 

I 2017 lancerede SF ideen om en ro på reform i lyset af den stress epidemi, der har ramt Danmark. Særligt 

bekymrende er også at stadig flere børn og unge giver udtryk for at være ramt af en usund 

præstationskultur.  
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Landsledelsen bemærker, at det er lykkedes at få gennemført en række initiativer på uddannelsesområdet, 

som SF har kæmpet for i en årrække, og som på sigt skal være med til at dæmpe præstationsræset. Det 

gælder særligt karakterbonussen på de videregående uddannelser, der sløjfes fra 2020, og at retskravet på 

at fortsætte fra bachelor- til kandidatuddannelse udvides til tre år. Desuden blev der, i forbindelse med 

uddeling af penge fra satspuljen, også afsat penge til en forsøgsordning med gratis psykologhjælp til unge 

med depression og angst.  

Landsledelsen bemærker dog, at vi langt fra i mål. Derfor førte SF en kampagne for mere ro på i august. 

Særligt de mange test og karakterer i uddannelsessystemet og de strukturer, der presser unge igennem 

hurtigst muligt, er der behov for at gøre op med.  

Sundhed – mere personale i stedet for en strukturreform 

Landsledelsen har med stor bekymring fulgt det stigende arbejdspres på de danske sygehusafdelinger og 

manglen på både læger og plejepersonale. Forårets overenskomstforhandlinger viste med alt tydelighed, at 

mange danske sygehusafdelinger er underbemandet. Det viste sig nemlig, at mange afdelinger ikke kunne 

stille et nødberedskab af faste sygeplejersker og SOSU’er. Landsledelsen hilser regeringens fokus på 

sundhedssystemet velkommen, men afviser selve strukturreformen, da den øger de administrative lag og 

statsstyringen – og i øvrigt skaber stor usikkerhed, også for de specialiserede sociale tilbud. Det er centralt 

for Landsledelsen, at regionerne bevares, at der ansættes mere plejepersonale på sygehuse, samt at der 

kommer flere læger uddannet i almen medicin til yderområderne. Endvidere ønsker Landsledelsen en 

styrkelse af psykiatrien og et opgør med brugerbetaling på sundhed samt styrkelse af det 

sygdomsforebyggende arbejde. Intet af dette leverer den siddende regering.  

 

På vej mod valg til Europa-Parlamentet 

I Europa har det været endnu et turbulent år siden sidste landsmøde. Særligt har hele processen omkring 

Brexit skabt krusninger og usikkerhed i hele Europa. Det efterfølgende politiske morads efter Brexit i 

Storbritannien er et lysende eksempel på, hvordan populister grundlæggende svigter at tage ansvar for de 

beslutninger, de har stået i spidsen og agiteret for.  

De gule vestes protester i Frankrig viser en stigende social indignation, der gør det klart, at stigende social 

ulighed skal tages alvorligt og er et problem i det meste af Europa. Protesterne viser samtidig, hvad der kan 

ske, hvis man lader uligheden stige og negligere de stadigt voksende huller i sikkerhedsnettet. 

I forlængelse heraf er det bekymrende at se, hvordan Fake News og misinformation på sociale medier har 

vundet indpas siden det amerikanske præsidentvalg og Brexit-afstemningen i 2016. Det er en 

problemstilling som vi som partier i Danmark må forholde os til – særligt op mod et kommende 

folketingsvalg.  

På trods af alt dette tydeliggør en række grænseoverskridende problemer dog, at det europæiske 

samarbejde er vigtigere end nogen sinde. Global opvarmning, plastikforurening, lyssky kapitalstrømme og 

hvidvask samt flygtningestrømme kan vi ikke løse hver for sig i Europa. Vi er nødt til at stå sammen – 

grænseoverskridende problematikker kalder på grænseoverskridende løsninger.  

Landsledelsen bemærker også, at regeringen i 2018 modstræbende implementerede den plastiklovgivning, 

som SF i Europa-Parlamentet har kæmpet hårdt for.  


