
Pressemeddelelse 

SF offentliggør i dag 16 krav til en kommende regering på den anden side af 
er kommende valg. SFs formand, Pia Olsen Dyhr, præsenterer i dag kravene 
på SFs sommergruppemøde. Hos en af de lokale folketingskandidater for SF  
Bornholm vækker udspillet det glæde - især at SF fastholder fokus på børn 
og unge.  

Tre af de 16 krav, som SF i dag spiler ud med er på børn og unge-området, og  det er helt es-
sentielt for den lokale folketingskandidat, Andreas Grosbøll: ”Det er det mest afgørende poli-
tiske dagsordenspunkt her og nu”, siger han. ”Det har længe stået klart på Bornholm, at vi har 
en udfordring med mistrivsel blandt børn og unge, og det er på tide, at det får fuld politisk 
opmærksomhed nationalt” 

SF har længe kæmpet for minimumsnormeringerne i dagtilbuddene og kompetente og nær-
værende voksne til vores børn og unge, og det er ifølge Andreas Grosbøll afgørende, at der 
fra nationalt politisk gøres det, der skal til for at sikre kompetent og tilstedeværende voksne 

”Der er simpelthen været dømt Tornerosesøvn på det her område i alt for lang tid, og vi står 
derfor med en generation af unge, hvor mistrivslen er alt for høj. For nyligt viste Sundheds-
profilen, at cirka 52 procent af kvinder mellem 16 og 24  år har psykisk dårlig trivsel. Vi ved, at 
god trivsel starter med indsatsen over for de helt små børn”, siger Andreas Grosbøll. 

For ham at se, har vi  ganske simpelt ikke råd til ikke at gøre noget, og gøre det nu. ”Hverken 
menneskeligt eller økonomisk kan vi som samfund leve med, at der opstår så store mistriv-
selsproblemer i ungdommen, mens vi stormer videre etter skattelettelser”, siger han. ”Alle 
alarmklokker kimer, og der skal sættes ind nu!” 

SF stiller også syv krav til en tryg velfærd og lige muligheder. Her er et af kravene, at det skal 
gøres op med børnefattigdom, og for den lokale folketingskandidat er det også et helt basalt 
krav, som der skal  leveres på af den kommende regering.  

”For mig at se, er det simpelt nok; vi skal tage ordentligt vare på vores svageste, og så kan vi 
ikke leve med, at der er børn i Danmark, der lever under fattigdomsgrænsen.” Han forsætter: 
”Igen ved vi, at der vokser op under sådanne vilkår, har langt svære ved at vinde fodfæste i 
livet. For SF er det derfor noget, vi kommer til at stå hårdt på”, slutter Andreas Grosbøll. 
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SFs tre forhandlingskrav vedrørende Børn og unge i fokus 

• Minimumsnormeringerne skal bevares og udbygges i børnehøjde. 
• Giv børn og unge ret til nærværende voksne, mindre pres i skole og under uddannelse og flere 

praktiske fag i folkeskolen. 
• Ret til hurtig hjælp til børn og unge, der mistrives. Der skal oprettes et særskilt ministerium under 

Børne- og Undervisningsministeriet med ansvar for at løse mistrivslen. 


