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Mod det næste røde og grønne regeringsgrundlag 1 
- I næste valgperiode skal Danmark blive mere lige, mere retfærdigt og mere grønt. 2 

 3 
1. SF som regeringsparti, støtteparti eller i opposition? Vi kæmper for det samme! 4 
Med forståelsespapiret fra regeringsdannelsen i 2019 bidrog SF på afgørende punkter til at udstikke retningen 5 
for den førte politik fra 2019 og til i dag og i de mange politiske aftaler og forlig, som forståelsespapiret siden 6 
har manifesteret sig i.  7 
Meget er lykkedes, meget er blevet forbedret, og ingen kan være i tvivl om at kursen for Danmark på mange 8 
afgørende punkter har været en anden og bedre end i de foregående 20 år. Det skyldes i høj grad SF’s arbejde 9 
som politisk stifinder og SF’s vilje til at skabe resultater, realistiske løsninger og brugbare kompromisser med 10 
en klar retning. Samarbejdet med regeringen og de øvrige støttepartier har været godt – og effekterne deraf 11 
gode for Danmark.  12 
 13 
Senest i juni 2023 skal der være folketingsvalg igen. Det er derfor også nu, at SF skal udstikke vores krav og 14 
klare forventninger til, hvordan et kommende regeringsgrundlag skal se ud. Uanset om det skal være i form af 15 
et nyt forståelsespapir med SF som støtteparti – eller i form af et regeringsgrundlag for en regering med SF-16 
deltagelse. 17 
 18 
SF’s støtte til og eventuelle deltagelse i en kommende regering vil selvfølgelig være betinget af retningen for 19 
det overordnede projekt og indholdet i de konkrete politiske aftaler, som udstikkes. Og endelig vil det være 20 
betinget af et godt valg for SF. Et kommende forståelsespapir eller regeringsgrundlag skal således rumme klare 21 
imødekommelser for en både socialt og miljø- og klimamæssigt bæredygtig retning for Danmark fra den første 22 
dag. 23 
 24 
2. Børn og unge i fokus 25 
SF er børnenes parti – fra kampen for bedre forhold på fødeafdelingerne, for fleksibilitet for forældrene og 26 
fædres barsel, over minimumsnormeringer, udskudt skolestart og lavere elevtal i klasserne.  27 
 28 
Et kommende rødt og grønt regeringsgrundlag skal tage hånd om årsagerne til den udbredte psykiske 29 
mistrivsel blandt alt for mange børn og unge. Børn og unge skal sikres en barn- og ungdom med langt mere ro 30 
på, samt et opgør med forhold i samfundet, der fordrer perfekthedskultur og svækker selvværdet hos alt for 31 
mange. 32 
 33 
En kommende regering må tage et opgør med børnefattigdom og dermed med den skævhed i livsvilkår, der 34 
ellers vil præge og vanskeliggøre tilværelsen resten af livet for alt for mange. Alle børn har krav på et sundt liv, 35 
herunder adgang til motion og sund mad. Dårlige opvækstvilkår må ikke blive altafgørende for vores børns 36 
fremtidsudsigter. 37 
 38 
Det vil være afgørende for SF’s opbakning til en fremtidig regering, at vuggestuer, børnehaver og skoler fortsat 39 
styrkes, at genopretningen af uddannelsessystemet fortsættes, samt at børns og unges trivsel sættes i 40 
højsædet. 41 
 42 
3. Velfærden skal sikre tryghed og lige muligheder 43 
Der er brug for flere medarbejdere til sundheds- og omsorgssektoren. Der bliver i dag løbet alt for stærkt, og 44 
tiden til nærvær og omsorg er alt for ofte presset i bund. Det går først og fremmest udover de syge, de ældre, 45 
mennesker med handicap – alle dem med behov for velfærd og omsorg. Mangel på personale er også en kilde 46 
til bekymring blandt de pårørende, og det forringer arbejdsglæden blandt de ansatte, når der ikke er kollegaer 47 
nok til at løse opgaverne.  48 
 49 
Trods en stærk offentlig sektor med dygtige og dedikerede medarbejdere, så er udfordringerne vokset, og 50 
betingelserne for det gode arbejde er ofte blevet dårligere. Det skal ændres. Vi skal have skabt et arbejdsliv, 51 
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der tvinger færre væk i utide, giver arbejdsglæde og faglig stolthed, og som samtidig giver borgerne den gode 52 
velfærd og omsorg.  53 
 54 
Det vil være afgørende for SF, at et kommende regeringsgrundlag sikrer økonomien til at styrke velfærden for 55 
mennesker med handicap, de ældre, de psykisk sårbare og de syge – og ikke mindst gør det ved at sikre 56 
personalet i frontlinjen får en ordentlig løn og gode betingelser for at løfte opgaverne. 57 
 58 
Et kommende rødt og grønt regeringsgrundlag skal ligeledes reducere uligheden i det danske samfund. Det 59 
skal hverken være hvem du er født af, eller hvor du er født, som skal være afgørende for dine muligheder i 60 
livet. Uligheden kommer især til udtryk i sundhed. Det er hårdt at skulle leve med sygdom – at folk skal 61 
ruineres samtidig eller nægtes den hjælp, de har behov for, er ikke i orden. Derfor arbejder SF for at få mindre 62 
brugerbetaling i sundhedsvæsenet, f.eks. ved at få gjort tandlægehjælp og psykologhjælp gratis for flere, 63 
således at din pengepung ikke skal afgørende for din sundhed. Vi skal sikre et sundhedsvæsen med mindre 64 
brugerbetaling og med større lighed, så alle får mulighed for at leve et sundt og langt liv. 65 
 66 
4. Den grønneste regering nogensinde 67 
Klimakrisen er over os og kræver drastisk handling. Også væsentligt mere, end den nuværende regering har 68 
leveret. SF vil derfor gøre det til et hovedkrav til en ny regering, at der føres en endnu mere progressiv klima- 69 
og miljøpolitik, der behandler klima- og naturkrisen som de enorme problemer, de er. Derfor skal der indføres 70 
en ensartet høj klimaafgift, som på sigt gælder alle sektorer.  SF vil have et klimaneutralt Danmark senest i 71 
2040, og derefter skal vi have negative udledninger.  72 
 73 
I dansk sammenhæng er landbruget den største udfordring. Den animalske produktion optager mere end 74 
halvdelen af Danmarks landareal, bidrager massivt til klima- og miljøkrisen og tager dyrebar plads fra vores 75 
natur. Samtidig bidrager den voldsomme brug af sprøjtegift massivt til forureningen af vores drikkevand. 76 
En ny regering skal derfor gå aktivt ind i arbejdet for at begrænse brugen af sprøjtegift, reducere den 77 
animalske produktion og satse stort på plantebaserede fødevarer i stedet. Naturen skal i højsædet, og 78 
Danmark skal igen blive et land med plads til vild natur, summende bier og fuglefløjt 79 
 80 
5. Et stærkere demokrati med mere gennemsigtighed. 81 
De seneste 20 år har ikke været gode for demokratiet og befolkningens tillid til politik og politikere. Efter år 82 
med en Rigsretssag og flere kommissioner, så er det på høje tid, at vi får genskabt tilliden til det politiske 83 
system.  84 
 85 
SF vil have styrket ytringsfriheden for offentligt ansatte, vi kræver en grundlæggende revision af 86 
offentlighedsloven, og vi vil have styrket den frie presses og offentlighedens mulighed for at se myndigheder i 87 
kortene. Derudover vil SF arbejde for en juridisk sikring af retten til parodi, citat og satire, som er vigtige 88 
elementer i den politiske debat. i 89 
Demokrati er heldigvis ikke noget, der udelukkende foregår fra Slotsholmen. Vi er velsignet med et stærkt og 90 
levende lokaldemokrati, som dog i disse år bliver presset fra forskellige sider. SF vil kæmpe for at mediestøtten 91 
omlægges til gavn for lokale medier, at lokal- og bydelsråd styrkes. 92 
 93 
Med til tilliden hører også regulering af Big Tech, de multinationale selskaber, regulering af platformsøkonomi 94 
mm, som øver stor indflydelse på menneskers liv, og som flytter magt udenom demokratiet. Det vil være 95 
afgørende for SF at en kommende rød-grøn regering også har dette i fokus. 96 
 97 
6. En mere usikker verden kræver nye prioriteringer  98 
Verden står ikke et sikrere og mere håbefuldt sted i dag end for bare få år siden. Klimakrisen presser 99 
tilværelsen over store dele af kloden, flere mennesker er på flugt, uligheden er igen voksende, og en række 100 
konflikter og brændpunkter truet hverdagen både tæt på EU og i resten af verden. 101 
 102 
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SF er optaget af at ruste Danmark til de udfordringer – både gennem europæisk og globalt medansvar – og 103 
gennem nødvendige kursændringer i Danmark. EU må sammen finde en på samme tid effektiv, langsigtet og 104 
menneskeligt værdig håndtering af flygtningepresset på EU’s ydre grænser. Sikkerhedstrusler fra lande som 105 
Rusland og Kina kræver en dansk oprustning af IT-sikkerhed og bedre beskyttelse af kritisk infrastruktur. 106 
Danmark skal i højere grad målrette sit forsvar og efterretningsarbejde mod terror, spionage og destabilisering 107 
– og bruge færre kræfter på dyre og langvarige militære operationer. SF vil også arbejde for, at Danmark i 108 
højere grad internationalt sætter ind med konfliktløsning, krigsforebyggende diplomati og mægling. SF skal 109 
derudover sikre, at Danmark fremover arbejder for forbedringer på klima, humanitær genopbygning, hjælp til 110 
opbygning af infrastruktur og uddannelse, demokratiforståelse og -rådgivning. Danmark og EU skal styrke sine 111 
bånd til lande i syd, særligt i Afrika med henblik på at fremme velfærd, demokrati og grøn omstilling. 112 

i Teksten i linje 88 – 89 var faldet ud i første version med indføjet her. 

                                                           


