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Ændringsforslag til landsledelsens udkast til udtalelsen ”Fællesskab giver håb” 

 

1. 

Linje 1 foreslås ændret til ” Solidaritet giver håb og resultater” 

 

Begrundelse: Alle bruger ordet fællesskab. I SF’s tradition er forståelsen af fællesskab forbundet med solidaritet og 
dermed kobles det stærkere sammen med vores fokus på at reducere uligheden mm. Og vi synes at 

sammenkædningen af håb og resultater peger fremad i tråd med udtalelsens konkrete anvisninger på de resultater, 

vi ønsker at opnå. 

Stillet af SF Syddjurs 

 

2. 

Linje 3-5 foreslås ændret til: ”Det er tid til at styrke fællesskabet ved at styrke vores unikke velfærdssamfund og give 
alle mennesker lige muligheder for et godt liv. ” 

 

Begrundelse: Den forbedrede formulering virker stærkere og langt mere tydeligt i vores budskab. Det er i øvrigt 

regeringen, der sparer på velfærden og dermed ikke et ”vi” – dvs. SF er ikke med regeringen her.  

Stillet af SF Randers 

 

3. 

Linje 4-5 foreslås ændret til ”Eller vil vi styrke fællesskabet i vores danske velfærdssamfund, så alle mennesker får 
mulighed for et godt liv? ” 

 

Begrundelse: Vi forstår godt at det danske velfærdssamfund er unikt, når der sammenlignes med USA, som det er 

sket i den amerikanske debat. I en dansk sammenhæng har det ikke samme mening. Dels vil nogle af de udsatte 

grupper have svært ved lovprisningen, dels er der vel også velfærdssamfund i andre skandinaviske lande, så helt unikt 

er det ikke. 

Stillet af SF Kolding 

 

4. 

Linje 6 foreslås ændret til: ”Det er tid til, at de, der har mest, bidrager mere. ” 

Begrundelse: Der ingen grund til at undertone vores politik. Vi skal signalere, at vi er klar til kamp. Det er også i bedre 

samklang med den efterfølgende brug af ord som ”nultolerance”, ”snyder” og ”skrappere krav”. 

Stillet af SF Kolding 

 

5. 

Linje 6-8 foreslås ændret til ”Det er tid til, at de, der har mest, bidrager lidt mere. Der skal være nultolerance over for 

de virksomheder, der snyder i skat og for dem, som trykker løn og arbejdsvilkår. Det er tid til at stille skrappere krav 

til de virksomheder, der forurener vores miljø.  

Begrundelse Sproglig forvirring. Det er meget mere klar og tydelig tale.  

Stillet af SF Randers 

6. 

Linje 7 efter arbejdsvilkår, foreslås ændret til ”Det er afgørende at arbejdsmiljøet strammes op, og det skal sikres at 
Arbejdstilsynet igen bliver funktionelt. ” 

Stillet af SF Rødovre 
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7. 

Linje 9-10: Foreslås ændret til ”Vi skal passe på vores klode, I stedet for at lave overtræk på naturens ressourcer 

hvert eneste år”. 
 

Begrundelse: En rodet sætning, hvor sætningen, at vi skal tage hånd om hinanden ikke hænger sammen med det 

næste fine budskab. Derfor ovenstående præcisering. 

 

Stillet af SF Randers 

 

8. 

Linje 11 foreslås ændret til ”Uligheden stiger i Danmark, så forskellen mellem dem, der har mest, og dem, der har 

mindst, bliver større. ” 

 

Begrundelse: Sproglig opstramning. 

 

Stillet af SF Randers 

 

9. 

Linje 12 – 15 foreslås ændret til ”Antallet af fattige i Danmark stiger. Alene på et enkelt år under Lars Løkke 
Rasmussens regering steg antallet af børn, der vokser op i fattigdom, med 12.000. Det hører ikke hjemme i et rigt 

velfærdssamfund, at børn vokser op i fattigdom. Derfor skal kontanthjælpsloftet og hjemrejseydelsen afskaffes. Alle 

børn fortjener en god start på livet”  
 

Begrundelse: Sproglig opstramning, rettelse af grammatiske fejl og ændring i integrationsydelse til hjemrejseydelse. 

 

Stillet af SF Randers 

 

10. 

Linje 15 foreslås tilføjet ” Vi skal også gøre op med forarmelsen af yderområderne, så vi får et Danmark, der hænger 
sammen. ” 

Begrundelse: Uligheden mellem de enkelte landsdele er stor og stigende. Når forskellen i kommuneskatteprocent 

kommer op på 5% - Rudersdal kontra Langeland – er der reelt indført en skat på fattigdom. Hvis vi skal ændre det 

mønster, er det ikke nok at lave et statsligt realkreditselskab. Vi skal også have uddannelser og institutioner tilbage, 

hvis fraflytningen skal stoppes og yngre mennesker skal slå sig ned efter endt uddannelse.  

Stillet af SF Odsherred 

 

11. 

Efter linje 15 foreslås følgende afsnit tilføjet ”Boligområdet, og især den almene sektor, spiller en stor rolle i at skabe 

et mere lige Danmark. For at skabe et mere balanceret boligmarked skal vi blandt andet komme parallelsamfund til 

livs ved at sikre et huslejeniveau i såvel den almene som den private udlejningssektor, som borgere med en 

almindelig indtægt har råd til at bo i. Vi vil arbejde for at stoppe opkøb af udlejningsejendomme for at lave 

unødvendige moderniseringer med efterfølgende huslejestigninger, som mere end fordobler huslejen. Vi vil arbejde 

for at skabe tryghed i de udsatte boligområder, ikke ved at sælge almene boliger til private udlejere eller ved 

unødvendige nedrivninger, men ved at øge den boligsociale indsats i et samarbejde mellem lejerne, boligselskaberne 

og kommunerne. Og vi vil arbejde for, at der opføres ungdoms- og ældreboliger, så unge og ældre kan få en bolig, 

som er til at betale, så ingen tvinges til at gå som hjemløse. ” 

 

Begrundelse: Flere og flere unge, ældre og familier med almindelige indkomster kan ikke finde en rimelig og betalbar 

bolig samtidig med at antallet af unge og socialt udsatte, som må bo på gaden, bliver større og større. 
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Stillet af SF Ballerup 

 

12. 

Linje 16 foreslås ændret til ”Vi skal give børn og unge mere ro på. Mindre pres og mindre stress” 

 

Begrundelse: Sproglig fejl 

 

Stillet af SF Randers 

 

13. 

Linje 19 foreslås ændret til ”De skal rustes til at være nogen frem for at leve under et stadigt pres for at blive til 

noget”  

Begrundelse: Sproglig opstramning. 

Stillet af SF Randers 

 

14. 

Linje 20-21 foreslås ændret til ”Den er en af de vigtigste institutioner i vores samfund, som skal give alle muligheden 

for at forfølge deres drømme om et godt liv”  
 

Begrundelse: sproglig opstramning. 

 

Stillet af SF Randers 

 

15. 

Linje 22 efter punktum foreslås følgende sætning: ”Det kræver en økonomisk investering i folkeskolen”  

Begrundelse: Her går vi det tydeligt, at vi i SF er klar til at prioritere folkeskolen samt gøre det der skal til for at det 

lykkedes. Der er brug for mere end flotte ord – handling.  

Stillet af SF Randers 

16. 

Linje 23 foreslås ændret til ”Pædagoger og pædagogisk personale i daginstitutionerne står alt for ofte alene med alt 

for mange børn”  

Begrundelse: Pædagoger kan arbejde med mange forskellige grupper af borgere og derfor skal det pointeres, at det 

SF vil, gælder for daginstitutioner. 

Stillet af SF Randers 

 

17. 

Linje 23-24 foreslås ændret til ”Ofte står valget mellem at mellem at trøste et barn, skifte en ble eller give ekstra 

opmærksomhed til et sårbart barn”  

Begrundelse: sproglig opstramning.  

Stillet af SF Randers 

 

18. 

Linje 25 foreslås ændret til ”Vi skal løfte kvaliteten i vores daginstitutioner ved at indføre minimumsnormeringer. ” 
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Begrundelse: Det er de dårlige normeringer, der er den primære trussel mod kvaliteten af det pædagogiske arbejde i 

daginstitutionerne. Derfor vil minimumsnormeringer være et vigtigt skridt på vejen mod bedre kvalitet i 

institutionerne. Vi har tillid til, at de ansatte har de nødvendige kvalifikationer. 

Stillet af SF Silkeborg 

 

19. 

Linje 26 foreslås ændret til ”Fri og lige adgang til sundhed er en hjørnesten i vores velfærdssamfund”.  

Begrundelse: Hvor er den første hjørnesten? Der skal bare stå hjørnesten – ikke anden hjørnesten.  

Stillet af SF Randers 

 

20. 

Linje 29 foreslås ændret til ”Løsningen er ikke at nedlægger regionerne. Vi skal tilføre flere ressourcer til området… ”  

Begrundelse: Sætningen bliver knudret og uforståelig ift. hvad vi mener med strukturændringer. Ændringen betyder 

tydelighed omkring hvad det er, vi mener.  

Stillet af SF Randers 

21. 

Linje 30 efter ”strukturændringer foreslås følgende tilføjet ”, især ikke når hensigten er at skabe basis for en 
privatisering af sundhedssektoren med hvad deraf følger af ulige adgang til sundhed. ” 

 

Begrundelse: Det bør fremhæves tillige med det demokratiske element, så alle forstår hvad den fodslæbende 

regerings forslag går ud på. Lars Løkke går sikkert også efter at blive direktør for en af de professionelle bestyrelser, 

han forestiller sig skal overtage regionernes arbejde. Liberalister er som hovedregel religiøse: for dem er der kun én 

gud og det er Mammon, og markedet er hendes profet. 

 

Stillet af SF Ballerup 

22. 

Linje 32 foreslås ændret til ”Fysiske sygdomme og psykiske lidelser skal ligestilles i prioriteringen af midler, så 
mennesker med psykiske lidelser ikke efterlades alene, men får den behandling, de har brug for. ” 

Begrundelse: Vi kan ikke have en hel landsmødeudtalelse, der ikke indeholder et eneste ord om psykiatrien, 

når psykiske lidelser står for 25 % af den samlede danske sygdomsbyrde. 

 

Stillet af SF Odense 

  
23. 

Linje 31-32 foreslås ændret til ændres til ”Der skal være tid til omsorg, pleje og kvalitet i behandling af det enkelte 

menneske”.  

Begrundelse: Bedre sproglig formulering. Vi skal ikke vinde over nogen, og det henfører ordet verdensklasse til.  

 

Stillet af SF Randers 

 

24. 

Linje 31-32 foreslås ændret til ”Der skal være tid til omsorg, pleje og behandling, så de ansatte kan bruge deres 

kompetencer til gavn for borgerne og samtidig forbedre arbejdsmiljøet. ” 
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Begrundelse: verdensklasse er et slidt og vanskeligt målbart udtryk, som i værste fald erstatter arbejdsmæssige 

frustrationer begrundet i mangel på ressourcer med arbejdsmæssige frustrationer over kvalitetskrav, som kan være 

umulige at honorere. 

Stillet af SF Silkeborg 

25. 

Linje 33 – 36 foreslås ændret til "De næste 10 år bliver helt afgørende for, om vi når at løse klimakrisen. Vi skal have 

en ambitiøs klimalov med bindende mål, så vi sikrer en reduktion af klimagasudslippet med mindst 60 procent i 

2030. Vi skal afvikle fossile brændstoffer indenfor energi og transport, styrke den offentlige transport, styrke 

genanvendelse og genbrug samt omstille landbruget til en mere bæredygtig og klimavenlig produktion. Vi vil arbejde 

for en accelereret grøn omstilling i EU." 

Stillet af SF Fredensborg og Hørsholm 

26. 

Linje 33 – 36 foreslås ændret til ”Vi skal sætte fart på den grønne omstilling med mindst 60 procent reduktion af 

klimagasudslippet i 2030 og afvikle brugen af fossile brændstoffer inden for transportsektoren. Vi skal styrke 

genanvendelse og genbrug samt omlægge landbruget til en mere bæredygtig og klimavenlig produktion. Endeligt vil 

vi sikre rent drikkevand gennem skærpet regulering. SF vil afsætte en grøn milliard årligt”  

Begrundelse: Rigtig godt indhold, der desværre bliver for rodet ved den sproget. Ved en sproglig opstramning gøres 

budskaberne tydelige og den gode politik kommer bedre ud.  

Stillet af SF Randers 

 

27. 

Linje 33-36 Foreslås ændret til ” De næste 10 år bliver helt afgørende for, om vi når at løse klimakrisen. Derfor 

arbejder SF for en bindende klimalov. Vi skal sætte turbo på den grønne omstilling med mindst 60 procent reduktion 

af klimagasudslippet i 2030. Energisektoren skal være 100 procent baseret på vedvarende energi i midten af 

2030’erne. Der skal være stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030, og salget af elbiler skal øges markant allerede 

fra 2019.  Den kollektive trafik skal styrkes, så det bliver et reelt alternativ til bil og fly - og omlægningen til el-drift på 

tog og busser skal accelereres. SF vil styrke genanvendelse og genbrug og omlægge landbruget til en mere 

bæredygtig og klimavenlig produktion. Men vi løser ikke klimakrisen alene. SF arbejder for, at Danmark skal gå 

forrest for at styrke den grønne omstilling internationalt.  

Begrundelse: SF er partiet, som gennem årtier har kæmpet den grønne kamp og leveret konkrete grønne resultater. 

Det skal vi fortsætte med, især i en tid hvor regeringen er begyndt at holde grønne skåltaler, men stadigvæk ikke 

leverer de nødvendige grønne resultater. Derfor er det afgørende, at vi også i Landsmødeudtalelsen anviser de 

konkrete grønne løsninger, som vi i SF vil presse på for. 

Stillet af SF Lyngby - Taarbæk 

 

28. 

Linje 34 foreslås efter tankestregen ændret til ”- Det skal blandt andet ske ved at afvikle de fossile brændstoffer i 

transportsektoren, øge andelen af klimavenlige byggematerialer i byggesektoren samt omlægge landbruget til en 

mere bæredygtig og klimavenlig produktion – herunder en øget vegetabilsk produktion. ” 

 

Stillet af SF Viborg 
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29. 

Efter linje 36 foreslås følgende tilføjet ”Som et minimum skal miljøkrav stillet af EU, opfyldes her og nu. ” 

 

Begrundelse: Den fodslæbende regering har været alt for passiv også på det område, og naturen har det altså meget 

skidt i Dannevang. Hvornår har man sidst set et insekt? 

Det er utroligt, for 20 år siden ville jeg have forsvoret, at EU skulle være mere progressiv end den danske regering. 

 

Stillet af SF Ballerup 

 

30. 

Efter linje 36 foreslås følgende tilføjet ”SF støtter fortsat en juridisk bindende klimalov og kæmper i forlængelse 
heraf for, at nye lovforslag altid omfatter konsekvensberegninger for klima og miljø. ” 

 

Begrundelse: Klimakrisen er stadig og vil længe være den absolut største udfordring vi står over for. Det er vi nødt til 

at tage højde for, uanset hvilken lovgivning, der er tale om. 

 

Stillet af SF Odense 

 

31. 

Efter linje 36 foreslås følgende tilføjet ”Vi skal passe på vores miljø. Vi skal skabe mere vild natur og urørt skov og 
sikre en høj biodiversitet. Giftgrunde skal oprenses hurtigst muligt, og vi skal stoppe forureningen af vores 

drikkevand og vandløb. ” 

 

Begrundelse: Den grønne kamp handler ikke kun om klima, men også om vores natur og miljø, som har det rigtig 

skidt for tiden. 

 

Stillet af SF Odense 

 

32. 

Linje 37 – 38 foreslås ændret til ”De kastes rundt i arbejdsprøvning og årelange afklaringsforløb”  

Begrundelse: sproglig opstramning. 

Stillet af SF Randers 

 

33. 

Linje 40 foreslås ændret til ”… kan trække sig tilbage, før de er nedslidte, så de kan få nogle gode og værdige 

seniorår”  

Begrundelse: Vi understreger, at SF mener, at man skal have ret til en værdig senior tilværelse, og det betyder, at 

man skal have mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet, inden man bliver nedslidt.  

Stillet af SF Randers 

 

34. 

Efter linje 40 foreslås følgende tilføjet ”For dem, der er svækket af sygdom eller alder, skal der, modsat nu, sikres en 
værdig og ordentlig hjemmehjælp. ” 

Begrundelse: Hjemmehjælpen, der skal sikre, at man kan leve et værdigt liv i eget hjem, er nu i nogle kommuner helt 

utilstrækkelig. 

Stillet af SF Gladsaxe 
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35. 

Efter linje 40 foreslås tilføjet: ”Ganske få verdensomspændende firmaer har permanent adgang til vore private og 

sociale aktiviteter på internettet. Dette har skabt en fundamental ny form for kapitalisme, som bruger vore 

erfaringer, viden, liv og kommunikation til adfærdsregulering, politisk påvirkning, informationsstyring og som råstof i 

nye forretningsmodeller. SF kræver fuld offentlig indsigt og kontrol over de algoritmer, overvågningssystemer og 

metoder, som denne udvikling indebærer. Vi kræver en total demokratisering af det digitale rum. ” 

Begrundelse: Vi er alle i dag afhængige af internetbaseret kommunikation og information. Uden offentlig kontrol 

med dette medium ender vi formodentlig i en situation, hvor vort liv ikke kun overvåges men også i endnu højere 

grad styres gennem adfærdsmodulation baseret på bigdata-baserede socialpsykologiske værktøjer. 

Grundbetingelserne for menneskeligt samvær og selvbestemmelse vil ændre sig afgørende uden en aktiv modstand 

mod denne skræmmende udvikling. De helt konkrete tiltag skal selvfølgelig formuleres mere eksplicit i et decideret 

program for digital demokratisering. Det er dog vor opfattelse, at ovennævnte tilføjelse vil styrke profilen af den 

politiske udtalelse og markere SF på en vigtig position i de kommende politiske kampe om den digitale virkelighed. 

Stillet af Lars Bo Petersen (SF Vesterbro) 

36. 

Efter linje 40 foreslås tilføjet "SF ser derfor positivt på en model, der åbner op for en differentieret pensionsalder, så 

man kan få en værdig pension efter mange år på arbejdsmarkedet." 

Begrundelse: Vi ønsker med tilføjelsen at understrege, at SF også ser positivt på en differentieret pensionsalder. 

Stillet af SF Horsens 

37. 

Linje 41-44 foreslås ændret til ”Danmark skal tage et større internationalt ansvar. Vi skal igen tage kvoteflygtninge, 

og udviklingsbistanden skal øges. Vi vil arbejde for et nyt, humant og solidarisk asylsystem i EU, og vi vil forbedre 

forholdene for de mennesker, ikke mindst børn, som opnår beskyttelse i Danmark. Derfor skal vi klart og tydeligt 

bakke op om internationale organisationer, konventioner og menneskerettighederne. SF tager klart afstand til det 

såkaldte paradigmeskifte. ” 

Begrundelse: Sproglig opstramning som giver tydeligere præcisering af pointerne samt en tydelig markering af, at SF 

er uenige med paradigmeskiftet.  

Stillet af SF Randers 

38. 

Linje 41-44 foreslås ændret til ” Danmark skal igen tage et større internationalt ansvar. Vi skal igen modtage 

kvoteflygtninge. Vi skal øge udviklingsbistanden. Og vi skal klart og tydeligt bakke op om internationale 

organisationer, konventioner og om menneskerettighederne. SF tager klart og tydeligt afstand fra det såkaldte 

paradigmeskift i udlændingepolitikken.  Vi vil arbejde målrettet på at overbevise flertallet af befolkningen om en 

anden politik, der bygger på danske humanistiske værdier. I EU vil vi arbejde for et nyt, humant og solidarisk 

asylsystem, og i Danmark vil vi arbejde for at støtte familier på flugt og for at genopbygge mennesker, der er ramt af 

krig og forfølgelse. 

Stillet af SF Fredensborg og Hørsholm 

39. 

Efter linje 43 foreslås følgende tilføjet efter punktum ”De udfordringer, som vi mærker i Danmark, mærkes også i 
hele Europa. Et europæisk fællesskab giver håb og styrke i en tid, hvor populister og diktatorer truer vores frie 

demokrati, vores velfærd og ikke mindst vores klima. SF vil engagere sig på europæisk plan, som er det eneste sted, 

hvor der realistisk kan leveres internationale løsninger. SF beviser med plastikposedirektivet, at vi kan levere 
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internationale løsninger for en halv milliard mennesker. Fællesskab giver også håb, når vi arbejder for et mere socialt 

Europa, når vi bekæmper klimaforandringer og når vi forsvarer de demokratiske rettigheder, som undergraves i 

verden omkring os. ” 

 

Begrundelse: Løsningerne til SF’s mærkesager findes især på europæisk plan, uanset om det er miljø, ulighed eller 

undergravning af demokratiet. Det er vigtigt i landsmødeudtalelsen, at SF markerer sig som det mest Europa-

engagerede venstrefløjsparti.  

 

Stillet af SF Ballerup 

 

40. 

Efter linje 44 foreslås følgende tilføjet ”Vi skal møde såvel flygtninge som indvandrere, der opholder sig i Danmark, 
med venlighed og medmenneskelighed. ” 

Begrundelse: SF skal synligt adskille os fra de partier, der behandler disse grupper med uvenlighed og nedgørende 

symbolpolitik 

Stillet af SF Gladsaxe 

41. 

Linje 45-46 foreslås ændret til ”Vi vil arbejde på at revitalisere ideen om økonomisk demokrati og gøre det mere 
attraktivt for medarbejdere at købe virksomheder ved eksempelvis generationsskifte. ” 

Begrundelse: Ideen om økonomisk demokrati er en del af SF’s DNA og kan fint nævnes, når vi beskriver vores kamp 
for mere medarbejdereje. 

Stillet af SF Lyngby - Taarbæk 

42. 

Linje 45-49 forslås ændret til ”Vi vil styrke demokratiet, så flere involveres i udviklingen af vores samfund. SF vil sikre 

åbenhed om de demokratiske beslutninger. Vi vil styrke den frie og kritiske presse samt kæmpe for mere åbenhed i 

offentlighedsloven. Vi vil arbejde på at gøre det mere attraktivt for medarbejdere at købe virksomheder ved 

eksempelvis generationsskifte”  

Begrundelse: sproglig opstramning og et bedre flow i de forskellige punkter, vi vil arbejde for ift. emnet demokrati. 

Som det står nu fremstår det fragmenteret.  

Stillet af SF Randers 

43. 

Linje 48-49 foreslås ændret til ” SF vil sikre åbenhed om de demokratiske beslutninger blandt andet gennem mere 

åbenhed i offentlighedsloven. Vi vil styrke den fri og kritiske presse og desuden sikre, at public service fortsat giver 

danskerne mangfoldig og objektiv viden, kultur og nyheder. ” 

Begrundelse: I stedet for sideordne 2 principielle mål med en detaljeret ændring af en enkelt lov er det bedre at 

underordne ændringer af offentlighedsloven under demokrati. Derudover vil vi styrke publik service og knytte 

begrebet til en presse, som ikke kun skal være fri men også være forpligtet på objektivitet og kultur.   

Stillet af SF Rudersdal 

44. 

Linje 51 – 52 foreslås ændret til ”SF er rød-grønne stemmer, der arbejder. Vi vil se konkrete forandringer. Derfor er 

brug for en ny politisk retning i Danmark. Der er brug for en ny rød-grøn regering”  

Begrundelse: Sproglig opstramning 
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Stillet af SF Randers 

 

 

45.  

Efter linje 51 foreslås følgende tilføjet “SF’s endelige position efter valget 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”. 

Begrundelse: Igen at sætte fokus på vores 15 krav og fastholde den måde vi i strategiprocessen er kommet frem til at 

formulere vores stillingtagen efter valget – således som det også er udfoldet i den politiske beretning. 

Stillet af SF Syddjurs 

 

46. 

Vi opfordrer til at de 15 krav, som er resultatet af den brede proces i partiet med krav-strategi som vores platform 

for både valg kamp og stillingtagen efter valget, indarbejdes mere eksplicit i udtalelsen. 

Vi vælger ikke at foreslå konkrete formuleringer hertil, men stiller det som opfordring til Redaktionsudvalg og LM. 

Begrundelse: I strategiprocessen har udarbejdelsen af de 15 krav lagt grunden til hvordan vi i partiet tænker om vores 

stillingtagen til regeringsdannelse i tilfælde af r-g flertal efter valget. Et sådant r-g flertal ser nu realistisk ud. Derfor 

er det meget vigtigt at den politiske udtalelse klart afspejler SF’s krav-strategi og de krav vi har formuleret, sådan at 

kontinuiteten mellem den process, der er foregået og partiets udmeldinger holdes klar. Ikke mindst for at sikre 

sammenholdet i partiet i forhold til de beslutninger, som skal tages efter valget hvis vi får flertal til venstre siden. 

Stillet af SF Syddjurs 


