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Landsledelsens politiske beretning 
 
 
Endnu et år præget af Corona 
Sommeren og det tidlige efterår bragte håb om forbedring i Covid-19-situationen. Desværre var glæden 
kort, nye varianter betød, at vi igen stod over for en uvis periode. SF støttede fornyede restriktioner for at 
passe på såvel sundhedsvæsenet og de ansatte der, andre udsatte faggrupper såsom lærere, pædagoger og 
buschauffører og udsatte borgere, der risikerede et hårdt forløb trods en stærk vaccineudrulning. En vigtig 
kamp i den sammenhæng var for SF var at sikre at restriktionerne holdt smitten så langt nede, at det fortsat 
var muligt at børn og unge kom i skole for ikke at forværre den mistrivsel, de første nedlukninger skabte. 
Heldigvis viste vinterens nye variant, Omikron, at give et mildere sygdomsforløb, men det ændrer ikke på, 
at det var fornuftigt at være påpasselige for både menneskers og samfundsøkonomiens skyld. 
 
Vi vil forvente mere af demokratiet 
Siden løgnen om Irak-krigen har tilliden mellem befolkningen og politikerne lidt en lang række knæk, og 
den seneste periode har desværre ikke just bidraget positivt til udviklingen. Det er hævet over enhver tvivl, 
at forløbet omkring aflivningen af mink og auto-sletning af sms-korrespondancer blandt centrale aktører i 
og omkring regeringen, har skabt yderligere grobund for mistillid til magthåndteringen og 
gennemsigtigheden, og tiltroen til den demokratiske åbenhed og redelighed er yderligere mindsket. Det er 
der desværre skabt grobund for, og regeringens problemer fremstår ikke alene selvforskyldte, men også 
unødvendige. I SF har vi insisteret på, at vi bør forvente mere af vores demokrati og at vi skal kunne have 
tillid til hinanden. Det er et langsigtet arbejde, vi har påbegyndt, men der er oplagte skridt, vi kan tage her 
og nu. SF har brugt de nye eksempler til igen at løfte debatten om en revision af offentlighedsloven, som på 
en række punkter har vist sig utilstrækkelig. Derudover har SF bestræbt sig på at bidrage til troen på 
folkestyret, der er bedre end dets rygte, og på at mindske polariseringen i debatten.  
 
Solide SF-resultater i rollen som støtteparti 
SF har fortsat insisteret på rollen som loyalt støtteparti med fokus på at opnå resultater til gavn for landet – 
og som bid for bid har sat SF-mærkesager på resultatlisten. Det er fristende at flirte med tanken om at 
forsøge at gennemtvinge sin politik ved at true med at vælte regeringen, når den gør ting, vi ikke bryder os 
om. Men så længe SF har succes med at sikre sejre på centrale krav og få politik igennem, som ikke ville 
have nogen chance for at blive gennemført ved et centrum-højre-flertal, virker det som en kortsigtet tanke. 
I den forgangne perioder har SF bidraget til at forhandle en bred landbrugsaftale på plads, med kæmpe 
betydning for Danmarks CO2-aftryk – den første af sin slags, hvor landbruget bidrager til den grønne 
omstilling. Siden september har SF krævet én milliard til akut-hjælp til det pressede sundhedsvæsen og de 
mange faggrupper i sundhedsvæsenet. Dét krav leverede SF på med finanslovsaftalen. SF foreslog desuden, 
at det pensionerede sundhedspersonale, der har hjulpet under Corona, også i det kommende år skal kunne 
hjælpe, uden at blive modregnet i pensionen. Også dét er faldet i hak. Arbejdet med at få ændret varigt på 
kvindefagenes underbetaling er vi desværre ikke lykkedes med endnu, men kampen for ligeløn fortsætter. 
 
Finansloven for 2022 
Med finansloven for 2022 har SF sikret resultater på flere helt centrale krav: For det første bliver der i 
fremtiden – varigt – et klasseloft på 26 elever fra børnehaveklasse til 2. klasse. Og for det andet bliver det i 
fremtiden muligt mellem forældre og pædagoger at vurdere, om det enkelte barn har behov for et år mere 
i børnehaven, altså senere skolestart. Mindre system og kommune – mere forældre! SF har desuden – 
sammen med andre gode kræfter, kæmpet en brav kamp for vilkårene på landets fødeafdelinger. Fra næste 
år er der afsat ekstra 100 mio. kroner til fødeafdelingerne, og beløbet vokser de efterfølgende år. SF har 
med finansloven desuden sikret en drikkevandsfond, der skal beskytte det danske drikkevand imod gift. 
Samtidig bliver det lettere for vandværkerne at værne om grundvandet. Der sættes foreløbigt i alt 170 
millioner af til grundvandsfonden. Samtidig skal de mest sårbare områder kortlægges og indsamlingen af 
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viden på området styrkes. Finansloven betød desuden dobbelt så hurtig udbygning af energi fra hav-vind, 
og et markant bidrag til CO2-reduktioner allerede i 2025 er de vigtige klimasejre i grøn delaftale. Med 
aftalen udrulles også teknologi, der skal indfange en halv million ton CO2 inden 2025 – blandt andet 
gennem CO2-fangst fra fx biogasanlæg, der skal lagres så det ikke slipper ud i atmosfæren. Endelig har SF 
fået en del igennem på forbedringen af havmiljø, bl.a. en trawlfri zone i Bælthavet, som dækker Lillebælt, 
Storebælt og Langelandsbælt. Det skal være med til at fremme skånsomt fiskeri og forbedre gyde- og 
opvækstforhold, og med aftalen afsættes 2 x 10 millioner til genetablering af stenrev i Danmark.  
SF har i mange år kæmpet for at afskaffe brugerbetaling til tandlæge. Vores strategi har være at tage det 
gradvis, for det koster så meget, at det ikke kommer til at ske i ét hug. Med finansloven tager vi et vigtigt 
skridt ved at gøre det gratis for de 18-21 årige. Aftalen rummede også forbedringer for ældre, 
handicappede med flere. Opgaven er langt fra slut, og der er fortsat mange forbedringer for SF at slås for. 
Med aftalen Danmark kan mere 1 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til klima og det grønne, 1 mia. kr. i 2023 
stigende til 1,3 mia. kr. årligt til uddannelse, herunder penge til at tage voksenuddannelser på 110% 
dagpenge permanent, til hum-sam- og velfærdsuddannelserne. Der er afsat penge til at løfte 
arbejdsløshedsdagpengene de første tre måneder med op til 3.700 kr. pr. måned, og mennesker på førtids-, 
folke- og seniorpension vil ikke længere være afhængige af deres partners arbejdsindkomst. 
 
SF solidt frem ved valget i november – nu ser vi fremad 
SF gik knap to procentpoint frem ved kommunalvalget, og leverede dermed den største fremgang i 
centrum-venstre, fordelt over mange steder i landet. Den fornemme indsats, de mange fremragende 
kandidater og den sobre og fokuserede valgkamp bragte således SF tilbage på landkortet steder, hvor vi i en 
periode har været væk, og mange steder fik SF forstærket sin repræsentation i byrådene. SF’s valgkamp og 
fremgang var både i by og land, og fortsætter dermed en tendens om en gradvis og organisk konsolidering. 
Valget betød også en ekstra borgmesterpost. Også valget til regionerne gik udmærket og SF holdt sit 
mandattal, om end med forskydninger mellem regionerne. Alt i alt var valgkampene og kampagnerne 
desuden et stort og vigtigt rygstød for den folketingsvalgkamp der nærmer sig, og som skal finde sted 
senest i juni 2023. Der er en lang række brugbare erfaringer at tage med videre i arbejdet frem mod 
folketingsvalget. Men mest af alt er der et sammenhold og en gejst om et fælles SF-projekt, som er meget 
mærkbart og giver det bedst tænkelige afsæt for folketingsvalgkampen. Med flere nye partier, store 
personlige og politiske konflikter, mange politiske forskydninger og skiftende alliancer i det øvrige politiske 
landskab ligger SF som et solidt og trimmet skib i oprørte vande. 
 
Rigsrettens dom 
En sag der har fyldt meget i både offentligheden og i Folketinget har været rigsretssagen mod tidligere 
minister Inger Støjberg. Rigsretten afsagde sin dom i december, og en enig SF-folketingsgruppe stemte med 
et stort flertal af Folketingets øvrige medlemmer efterfølgende for at kende Inger Støjberg uværdig til 
Folketinget. Samtidig har SF fastslået, at efter afsonet straf, og skulle Inger Støjbergsiden søge opstilling til 
Folketinget igen og opnå valg, vil SF betragte sagen som afsluttet, hvorfor Støjberg således vil kunne blive 
folketingsmedlem igen. 
 
Uro i Verden 
Umiddelbart før SF’s landsmøde i september 2021 kom Danmark og resten af koalitionen tumultarisk ud af 
Afghanistan efter næsten 20 års militær tilstedeværelse, og Afghanistan har igen Taleban siddende ved 
roret. I samme periode har en del andre vestlige militære indsatser vist sig at spille fallit, og det står derfor 
klart at dansk forsvars-, sikkerheds- og udenrigspolitik må gentænkes.  
Senest har situationen i Guinea og Mali også vist sig problematisk. Med disse begivenheder og udfordringen 
af lande som Ukraine, Sverige og Finlands selvbestemmelse har SF sat fokus på, at dansk forsvar målrettes 
der, hvor vi i Danmark har styrkepositioner, f.eks. i forhold til IT-sikkerhed, cyberkrig og 
modstandsdygtighed over for demokratisk destabilisering. 
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Valg i Europa – fremgang for SF-søsterpartier 
Ved valget i Tyskland gik de tyske grønne frem – og gik med i regering. I Norge gik SV også frem – men 
valgte at stå udenfor en ny norsk socialdemokratisk ledet regering. Til gengæld oplevede vore søsterpartier 
i Nederlandene og Island tilbagegang, selvom det heldigvis lykkedes at fastholde statsministerposten hos 
de islandske Venstregrønne. SF følger tæt udviklingen, begrundelserne og resultaterne, som på hver deres 
måde understreger, hvorfor det altid må være den konkrete politik, de strategiske behov, den rigtige 
koalition og de rette omstændigheder i øvrigt, der afgør, om regeringsdeltagelse er attraktivt.  


