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Udkast til landsmødeudtalelse: Fællesskab giver håb 1 

Vi står over for et helt afgørende valg.  2 

Vil vi fortsætte med at spare på vores fælles velfærd, dele skattelettelser ud til de rigeste og lade uligheden 3 

stige? Eller vil vi styrke vores unikke velfærdssamfund og give alle mennesker muligheder for at få et godt 4 

liv? For SF er valget klart: Det er tid til at styrke fællesskabet.  5 

Det er tid til, at de, der har mest, bidrager lidt mere. Det er nultolerance over for de virksomheder, der 6 

snyder i skat eller trykker løn og arbejdsvilkår. Det er tid til at stille skrappere krav til dem, der forurener 7 

vores miljø. 8 

Vi skal tage hånd om hinanden. Og vi skal passe på vores klode. I stedet for at lave overtræk på naturens 9 

ressourcer hvert eneste år.  10 

Uligheden stiger i Danmark, så der bliver længere mellem dem, der har mest, og dem der har mindst. 11 

Fattigdommen stiger også. Alene på et enkelt år under Lars Løkke Rasmussens regering steg antallet af 12 

børn, der vokser op i fattigdom, med 12.000. Det høre ikke hjemme i et rigt velfærdssamfund, at børn 13 

vokser op i fattigdom. Derfor skal kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen afskaffes. Alle børn fortjener 14 

en god start i livet. 15 

Vi skal give børn og unge mere ro på. Mindre pres og mindre stres. Det skal være slut med, at nationale 16 

tests og ranglister skal styre undervisningen. Karakterer skal fylde mindre, uddannelsesloftet skal droppes 17 

og det skal være slut med årlige besparelser. Der skal igen være tid til fordybelse. Tid til den enkelte elev. 18 

De skal rustes til at være nogen frem for at leve under et evigt pres for at blive til noget.  19 

Vi vil give folkeskolen ro på og et løft. Den er en af de vigtigste institutioner i vores samfund til at give alle 20 

muligheden for at forfølge deres drømme om et godt liv.  En stærk folkeskole kræver at lærerne har tid til 21 

at se det enkelte barn, bl.a. derfor skal der mere tid til forberedelse til lærerne.   22 

Pædagoger og pædagogisk personale står alt for ofte alene med alt for mange børn. Der skal vælges 23 

mellem at trøste et barn, skifte en ble eller give ekstra opmærksomhed til et sårbart barn. Sådan skal det 24 

ikke være. Vi skal løfte kvaliteten i vores daginstitutioner og indføre minimumnormeringer.  25 

Fri og lige adgang til sundhed er en anden hjørnesten i vores velfærdssamfund. Ingen skal stå med hatten i 26 

hånden, når man selv eller ens nærmeste rammes af sygdom. Derfor skal vi også afskaffe brugerbetaling på 27 

psykologhjælp og tandlæge. Og så skal vi sætte patienten i centrum. Vi skal sikre bedre koordinering 28 

mellem sygehuse, praktiserende læger og kommunerne. Men løsningen er ikke nye store 29 

strukturændringer. Vi skal løse det nu. Og vi skal tilføre flere ressourcer til området, så de ansatte på 30 

sygehuse og i ældreplejen får flere og ikke færre kolleger de kommende år. Der skal være tid til omsorg, 31 

pleje og behandling i verdensklasse.  32 

De næste 10 år bliver helt afgørende for, om vi når at løse klimakrisen. Vi skal sætte turbo på den grønne 33 

omstilling med mindst 60 procent reduktion af klimagasudslippet i 2030 – ikke mindst afviklingen af fossile 34 

brændstoffer inden for transportsektoren – styrke genanvendelse og genbrug samt omlægge landbruget til 35 

en mere bæredygtig og klimavenlig produktion.  36 

Flere og flere oplever en uværdig afsked med arbejdsmarkedet. De kastes rundt i arbejdsprøvning og 37 

uendelige afklaringsforløb. Det skal stoppe. Afskaffelsen af efterlønnen vil i de kommende år kun gøre 38 

problemet endnu større. En ny regering skal finde en holdbar og rettighedsbasseret model for, at langt flere 39 

kan trække sig tilbage, før de er nedslidte, og få nogle gode seniorår.  40 
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Danmark skal igen tage et større internationalt ansvar. Vi skal igen tage kvoteflygtninge. Vi skal øge 41 

udviklingsbistanden. Og vi skal klart og tydeligt bakke op om internationale organisationer, konventioner og 42 

menneskerettighederne. Vi vil arbejde for et nyt, humant og solidarisk asylsystem i EU, og vi vil forbedre 43 

forholdene for de mennesker – ikke mindst børn – som opnår beskyttelse i Danmark.  44 

SF vil arbejde for udvidelse af demokratiet, så flere involveres i udviklingen af vores samfund. Vi vil arbejde 45 

på at gøre det mere attraktivt for medarbejdere at købe virksomheder ved eksempelvis generationsskifte.  46 

 47 

SF vil sikre åbenhed om de demokratiske beslutninger. Vi vil styrke den fri og kritiske presse samt kæmpe 48 

for mere åbenhed i offentlighedsloven.  49 

 50 

SF er rød-grønne stemmer, der arbejder. Vi vil se konkrete forandringer.  51 

Kort sagt: Der er brug for en ny politisk retning i Danmark. Der er brug for en ny rød-grøn regering.  52 


