
 
 
 
 
 
List of appendices 
 

Party programmes 

 

1)   The Red-Green Alliance’s 2003 Party Programme 

2)   The Socialist People’s Party’s  2003 Principle and Perspective Programme 

3)   The Socialist People’s Party’s  2009 Reform Programme 

4)   The Socialist People’s Party’s  2012 Principle Programme 

5)   The Social Democrats’ 2004 Party Programme 

6)   The Social Liberal Party’s 1997 Principle Programme 

7)   The Liberal Alliance’s 2013 Principle Programme 

8)   The Liberal Party’s 2006 Principle Programme 

9)   The Conservative Party’s 2012 Party Programme 

10) The Danish People’s Party’s 2002 Principle Programme 

 
Party leader speeches 

 

11) SPP 2008 party leader speech (11 April 2008) 

12) SPP 2009 party leader speech (25 April 2009) 

13) SPP 2010 party leader speech (23 April 2010) 

14) SPP 2011 party leader speech (14 May 2011) 

15) SPP 2012 party leader speech (13 April 2012) 

16) SPP 2013 party leader speech (4 May 2013) 
 

17) SD 2008 party leader speech (6 September 2008) 

18) SD 2009 party leader speech (25 September 2009) 

19) SD 2010 party leader speech (25 September 2010) 

20) SD 2011 party leader speech (5 November 2011) 

21) SD 2012 party leader speech (21 September 2012) 

22) SD 2013 party leader speech (28 September 2013) 
 

23) SLP 2008 party leader speech (20 September 2008) 

24) SLP 2009 party leader speech (12 September 2009) 

25) SLP 2010 party leader speech (11 September 2010) 

26) SLP 2011 party leader speech (12 September 2011) 

27) SLP 2012 party leader speech (15 September 2012) 

28) SLP 2013 party leader speech (14 September 2013) 
 



 

1 
 

Enhedslistens principprogram 

Kapitalisme og socialisme i det 21. århundrede 

Vedtaget på årsmødet i 2003, kapitel 5 »Miljøkampen« tilføjet på årsmødet i 2004. 

1. Indledning 

Enhedslistens mål er, at alle mennesker får mulighed for at udfolde sig frit i samspil med deres omgivelser. 

Enhedslisten arbejder for et samfund, hvor frihed, solidaritet, lige vilkår for alle og hensynet til naturen er 

sat i centrum - et socialistisk samfund. 

Blind vækst  

Kapitalismen har skabt en voldsom økonomisk vækst. Og mange almindelige mennesker i den rige del af 

verden lever i dag under økonomiske og sociale forhold, som ingen kunne have forestillet sig i forrige 

århundrede. Det skyldes ikke bare den økonomiske vækst og den rige del af verdens udbytning af resten af 

verden, men først og fremmest den politiske og økonomiske kamp, som fagbevægelsen, arbejderpartierne 

samt andre sociale og demokratiske bevægelser har ført.  

Alligevel dør mennesker overalt i verden af sult, dårlige sociale og helbredsmæssige forhold eller bliver 

dræbt i forbindelse med krige eller etniske udrensninger. Jordens økologiske balance trues af det tiltagende 

miljøsvineri og den fortsatte undergravning af naturgrundlaget. Alt det skyldes indirekte eller direkte det 

kapitalistiske verdenssystem.  

Blind vækst er en forudsætning for kapitalismens overlevelse. Kapitalismen fører til øget udbytning af de 

mennesker, som er i arbejde. De presses til at producere mere og mere, mens de øgede krav til 

arbejdskraftens kvalifikationer og effektivitet fører til, at flere og flere presses ud af arbejdsmarkedet. Blind 

kapitalistisk vækst fører til, at naturgrundlaget smadres. Den øgede ulige økonomiske udvikling og de 

tilbagevendende økonomiske kriser fører til krige og etnisk udrensninger.  

Politiske beslutninger, som kunne løse disse problemer, blokeres af, at de økonomiske magthavere 

øjeblikkeligt reagerer mod lande, der fører en politik, der er i strid med deres interesser. På den måde 

undergraver kapitalismen også demokratiet. 

Derfor er det nødvendigt med et fundamentalt brud med kapitalismen. 

Et solidarisk samfund  

Enhedslistens mål er en verden, der bygger på solidaritet, lige vilkår for alle og hvor den enkeltes frie 

udvikling er betingelsen for alles frie udvikling. Samfund, hvor hensynet til menneskene og naturen er sat i 

centrum, og hvor fattigdom, krige og undertrykkelse hører fortiden til.  

De borgerlige politikere og samfundsteoretikere tror ikke på muligheden for et sådant »paradis på jorden«. 

De siger gerne, at f.eks. krige, egoisme og andre misforhold i det nuværende kapitalistiske verdenssamfund 

i sidste ende kan tillægges »den menneskelige natur«. De forsøger at foregøgle os, at kapitalismen er alle 

andre samfundsformer overlegen.  
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Vi er helt uenige. Det er kapitalismen, der indirekte eller direkte skaber krigene, aggressiviteten og 

egoismen, og den står under alle omstændigheder i vejen for deres forsvinden. Vi tror ikke på, at den 

såkaldte menneskelige natur udgør en hindring for skabelsen af et retfærdigt og solidarisk samfund. Vi 

mener tværtimod, at vores handlinger først og fremmest bliver formet af den måde samfundet er 

organiseret og fungerer på. 

Kamp om interesser  

Men forskellige grupper eller klasser i samfundet har forskellige interesser. Alt efter hvordan samfundet er 

indrettet, har nogle klasser flere fordele end andre. Derfor er der op gennem historien altid foregået en 

klassekamp om det samfundssystem vi har.  

Under kapitalismen er modsætningen mellem arbejderklassen og borgerskabet den grundlæggende 

klassemodsætning. Selvom klasseforskellene har forandret sig, så de også går på tværs af de traditionelle 

klasseskel f.eks. sociale, uddannelses- og boligmæssige. 

Klassekampen antager politiske, økonomiske og ideologiske former og omfatter derfor alle forhold i et 

kapitalistisk samfund. Gennem vores deltagelse i klassekampen udvikles vores bevidsthed, og det giver 

mulighed for at udvikle solidariske holdninger.  

Et brud med kapitalismen forudsætter en bevidst politisk strategi, som både er baseret på en analyse af det 

kapitalistiske samfund, erfaringer i klassekampen og nogle visioner for, hvordan vi vil indrette samfundet. 

Dette dokument er et forsøg på at udvikle en sådan strategi. Men det er klart, at dette ikke er det sidste ord 

i strategidiskussionen. Den må fortsætte løbende i samspil med vores aktive deltagelse i klassekampen i 

hverdagen.  

Under kapitalismen er jagten på profit den vigtigste drivkraft. Dette indebærer også, at kapitalismens vækst 

er det grundlæggende formål med og indhold i organiseringen af stater under kapitalismen. Men den 

konkrete udmøntning af dette afhænger af styrkeforholdene mellem de forskellige klasser og lag. Det vil 

sige den styrke, som arbejderklassen, arbejderbevægelsen, de socialistiske partier, miljøbevægelser, 

demokratiske bevægelser og andre progressive bevægelser har været i stand til at mobilisere.  

Sikringen af kapitalens langsigtede interesse i vækst og borgerskabet placering som den herskende klasse 

gør det nødvendigt, at stater undertiden lægger sig ud med forskellige grupperinger inden for 

borgerskabet. Det betyder, at det er nødvendigt, at staten kan optræde som en selvstændig aktør i 

klassekampen. Undertiden vil man også se, at forskellige dele af statsapparatet agerer i modsætning til 

hinanden. I løbet af de seneste 20 år har vi set en tendens til, at statens selvstændige rolle svækkes i mange 

lande. Nyliberalismen har erstattet statslig styring med markedskræfternes frie hærgen.  

Under kapitalismen er det et lille mindretal af befolkningen, som har den afgørende ejendoms- og råderet 

over produktionsmidlerne og resultatet af produktionen. Konsekvensen er et samfund, hvor magten 

koncentreres hos storkapitalen i samarbejde med topbureaukrater, toppolitikere og lederne af de store 

interesseorganisationer. I den forstand kan man tale om, at kapitalismen har udviklet sig til 

monopolkapitalisme.  
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At storkapitalen er blevet absolut dominerende i verdens økonomi betyder dog ikke, at konkurrencen 

mellem kapitalisterne indbyrdes er afskaffet. Konkurrencen er stadig det grundlæggende i de indbyrdes 

relationer mellem kapitalister og kapitalgrupper - herunder de såkaldte transnationale selskaber.  

Jagten på profit har gennem historien drevet kapitalismen til at underlægge sig hele jorden. Denne jagt på 

kapitalistisk vækst og profit kommer i dag til udtryk gennem en stigende økonomisk globalisering, der har 

store konsekvenser såvel sociale som miljømæssige. 

2. Den globale kapitalisme  

Imperialisme via globalisering 

Siden begyndelsen af den kapitalistiske produktionsmåde har svaret på kapitalismens kriser været 

udbredelse af kapitalismen. Gamle produktionsformer er gået under og nyt territorium er erobret af 

kapitalismens ekspansion. I sidste halvdel af 1800-tallet var svaret på en krise stor ekspansion i Afrika, 

Latinamerika og Asien. Det var den klassiske imperialismes glansperiode.  

Kolonialisme var en af flere former, denne ekspansion kom til udtryk på. Tendensen til ekspansion kaldes 

ofte »kapitalens internationalisering« og viser sig bl.a. ved en stigende international handel og 

investeringer.  

Også 1970'ernes økonomiske krise blev mødt af strategier for global ekspansion. Efter en periode siden 

anden verdenskrig, hvor nationalstaten var den afgørende ramme for profitjagt (kapitalakkumulation), 

satte store selskaber og de vigtigste industrimagters regeringer en proces i gang hen mod større økonomisk 

integration på globalt plan.  

Denne strategi er gennemført i etaper. Reagans og Thatchers nyliberale offensiv fra begyndelsen af 80'erne 

førte til store forandringer, ligesom murens fald dels åbnede for ekspansion i den tidligere øst-blok, og 

andre steder flyttede styrkeforholdene til fordel for den globale kapital.  

Målet for kapitalen er dog ikke bare ekspansion over nyt territorium. Målet er helt eller delvist at nedbryde 

eksisterende nationale grænser for at bane vejen for en økonomi, der er globalt organiseret. Der er derfor 

ikke så meget tale om større økonomisk samkvem mellem nationer - dvs. internationalisering - men om en 

økonomi, der ikke hæmmes eller styres af nationalstatslig regulering. Det har allerede stor betydning for 

kapitalens sammensætning og for nationalstaten. 

I stedet for nationale industriers produktion til hjemmemarkedet foregår den store profithøst 

(kapitalakkumulation) nu i transnationale selskaber, der producerer i store dele af verden til 

verdensmarkedet. National-staterne er i mindre grad rammen om produktion og salg og mister betydning 

for kapitalens ekspansionsstrategi, der langt hen ad vejen er grænseoverskridende, uden nationale 

bindinger. Toldsatser bringes ned, og varestandarder harmoniseres, regler for investeringer harmoniseres 

eller fjernes, alt sammen til fordel for især den transnationale kapital.  

Globaliseringen ses altså tydeligt i afviklingen af statslig intervention, for at fremme kapitalens 

bevægelighed på tværs af grænserne. På mange områder foregår en massiv overdragelse af magt fra stat til 

marked, f.eks. i den finansielle sektor, der er blevet liberaliseret i en sådan grad, at ganske få internationale 

spekulanter kan tjene styrtende på at underminere nationale valutaer.  
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På andre områder opbygges institutioner (f.eks. WTO, NAFTA og EU) for at harmonisere regler til fordel for 

varernes og kapitalens frie bevægelighed. Beslutninger, der tidligere er truffet på statsligt niveau efter en 

politisk proces, afpolitiseres ved at blive underlagt de internationale institutioners kompetence. Denne 

proces fører til en betragtelig afdemokratisering.  

I begge tilfælde er det de store industrimagter, som ad politisk vej baner vejen for større råderum for de 

største kapitalgrupper, der ses som lokomotiverne for kapitalakkumulationen. De vokser og styrkes politisk 

og kan gennemtvinge yderligere indrømmelser. På denne måde er globaliseringen selvfor-stærkende.  

Globaliseringsprojektet er langsigtet og fuld af modsætninger, men det præger allerede samfundene på 

mange niveauer. Globalisering ses i opgøret med den interventionistiske stat, der var afgørende for 

kapitalens udbredelse i perioden fra anden verdenskrig til 70'erne. Den fandtes i flere udgaver: I syd blev 

den afgørende for opbygningen af et lokalt borgerskab, og i nord førte den vesteuropæiske velfærdsstat til 

at profithøsten blev hjulpet frem af et stort hjemmemarked.  

Dette globale projekt betyder, at modsætningerne mellem de store industrimagter løses uden de store 

sværdslag: De er helt enige om de store linjer i den nye økonomiske verdensorden.  

Globaliseringen anføres i dag af USA. Over for dette førerskab bruger transnationale selskaber i EU det 

indre marked som økonomisk platform og unionsprojektet som politisk platform for at vinde større 

indflydelse på globaliseringen. Det sker med støtte fra den politiske elite i EU, og er et afgørende 

karaktertræk ved EU. Derfor kan vi endnu ikke tale om en helt globaliseret kapital. Selv de største selskaber 

har brug for stater og overstatslige organer til at fremme deres interesser.  

Et vigtigt politisk udfald af globaliseringen er altså nationalstaternes dalende betydning for kapitalen. 

Beskyttede hjemmemarkeder, subsidiering og mange andre former for statsintervention har ikke længere 

samme værdi for kapitalakkumulationen.  

Men nationalstaterne står ikke over for at visne bort. For ét er visionen om den globale økonomi uden 

nationalstatslig regulering. Noget andet er virkeligheden. For kapitalistisk globalisering har allerede ført til 

dybe samfundsmæssige rystelser i store dele af verden.  

Konsekvenserne af globaliseringen er, at de sociale kløfter inden for og mellem lande graves dybere i et 

hæsblæsende tempo, den sociale udstødelse når nye højder, og miljøproblemerne vokser. Bl.a. derfor 

skaber globaliseringen ustabilitet. En ustabilitet, der kan føre til radikale samfundsforandringer.  

Globaliseringen giver imperialismen - forstået som de store industrimagters kamp for global dominans - et 

andet udtryk. Som kapitalismen som helhed går også imperialismen ind i en anden fase. Ikke bare 

integreres lande i periferien i højere grad i verdensmarkedet. De øgede investeringer gør i de fleste tilfælde 

de lokale borgerskaber til juniorpartnere for den transnationale kapital. Borger-skaber, som tidligere 

byggede deres magt på brug af statsapparatet og af hjemmemarkedet, bliver nu de lokale garanter for 

hurtig integration i den globale økonomi.  

Globaliseringen fører ikke til ho-mo--genisering, men til øget polarisering. Trods al retorikken om lige 

muligheder på det globale marked, øges forskellene mellem lande. Kapitalen er da også et stykke fra at 
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være egentlig transnational. I krisesituationer viser det sig ofte, at investeret kapital hurtigt finder vej 

»hjem« til de store industrimagter. Især i periferien fører globaliseringen til dybere sociale kløfter.  

Derfor er det også langt fra alle steder, at forsøgene på at sikre globaliseringsprojektets dominans lykkes. 

Med globaliseringen nedbrydes på mange måder nationalstaternes evne til at sikre social stabilitet. I mange 

tilfælde, især i kapitalismens periferi, kollapser staten helt. Borgerkrige og oprørsbevægelser af vidt 

forskellig observans udgør derfor stadig en særlig trussel for den globale elite.  

Globaliseringen tilsidesætter nationale interesser til fordel for et transnationalt projekt. Derfor møder den 

enkelte steder også modstand fra hele stater. Disse stater udstødes af det såkaldte internationale samfund 

i en sådan grad, at det ofte fører til sanktionering og væbnet konflikt. Verden i globaliseringens tidsalder er 

ikke en stabil verden. Det kan f.eks. være opgør med nationale eliter, der ikke ønsker en hurtig integration i 

den globale økonomi, fordi det går mod deres interesser.  

Globaliseringen fører ofte også til autoritære regimers fald. Autoritære regimer i periferien, som tidligere 

har nydt støtte fra de store kapitalistiske magter, må i mange tilfælde se sig fjernet af de gamle støtter og 

erstattet af formelt demokratiske regimer (Chile, Filippinerne, Haiti, El Salvador, Guatemala, Indonesien). I 

stedet indsættes nye regimer, hvis opgave det er at sikre en transnational elites samfundsmæssige 

dominans og virke som bolværk mod radikale samfundsforandringer. Demokratiske re--former skal sikre 

legitimiteten, og en hær af teknokrater i statsapparatet skal sikre reformernes gennemførelse.  

Den nye økonomiske verdensorden er altså ikke en stabil verdensorden. Derfor blev Østblokkens 

sammenbrud ikke fulgt op af omfattende nedrustning eller til afvikling af NATO. Derimod er NATO ved at 

hævde sig som den globale politibetjent, der ikke længere skal forsvare et territorium, men forsvare de 

kapitalistiske stormagters interesser i bredere forstand på hele kloden.  

Deraf omstillingen til en højere grad af militær mobilitet, som skal sætte NATO i stand til at reagere på alle 

de krisesituationer, som truer industrimagternes dominans i almindelighed. Dette nye »strategiske 

koncept« for NATO må derfor ses som en slags militær overbygning på globaliseringen. 

Globaliseringens magtcentre skal nedbrydes  

Den stadigt større ulighed på verdensplan såvel som i de enkelte lande og den truende økologiske 

katastrofe: nødvendigheden af socialismen synes stadigt mere indlysende. At lande, der fremstod som 

parodier på socialismen, er brudt sammen, burde ikke kunne sløre dette billede. Det er Enhedslistens 

centrale opgave at genopbygge et troværdigt socialistisk alternativ i Danmark og at støtte udviklingen af 

dette på verdensplan.  

Globaliseringen er ikke et uundgåeligt naturfænomen, men en politisk og økonomisk strategi fra kapitalens 

side. Og som strategi kan den både slå fejl, bekæmpes og besejres.  

Med globaliseringen fjernes mange af de hindringer for kapitalens magt og bevægelighed, som har 

karakteriseret kapitalismen i store dele af verden i tiden siden Anden Verdenskrig. Den nye kapitalismes 

ansigt er endnu mindre menneskelig. Den øger skellet mellem rige og fattige, og da en stor del af verdens 

fattige er kvinder, er disse specielt udsatte.  
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Derfor er det afgørende for den socialistiske venstrefløj at undgå enhver form for medløberi, apati eller 

afmagt over for globaliseringen. Der må opbygges og udvikles et socialistisk alternativ.  

Enhedslisten er en revolutionær socialistisk og internationalistisk organisation, og som sådan forholder vi os 

til globaliseringen. Vores internationalisme får os ikke ind i at erklære nationalstatens død, og slet ikke til at 

afsværge betydningen af kampen på nationalt plan. National-staten er stadig en vigtig faktor i økonomisk 

forstand og er stadig det sted, hvor de politiske styrkeforhold sætter sine spor. Udviklingen på nationalt 

plan sætter ofte sine spor internationalt, f.eks. i de europæiske befolkningers afvisning af gensplejsede 

produkter og afgrøder. Denne modstand har længe været en vigtig bremse på den bioteknologiske industris 

forsøg på at vinde større internationalt fodfæste, og det er kommet mange u-landes småbønder til gode. 

Det seneste eksempel er indgåelsen af en international aftale om gensplejsede afgrøder, »Biosafety-

protokollen«.  

Afvisning af kampen på nationalt plan til fordel for tågede ønsker om nye internationale aftaler, eller 

abstrakte visioner om en helt anden verdensorden, er derfor en nederlagsstrategi, som risikerer at give den 

nyliberalistiske globalisering større legitimitet og spillerum. Den nationale kamp er ofte det første skridt. 

Tages det ikke, kan alle progressive tiltag på internationalt plan blive bremset. 

Opbygning af internationale klassealliancer  

Den nyliberalistiske globalisering har muliggjort nye internationale og nationale alliancer. Positivt er det, at 

brede lag af befolkningen er begyndt at samles om kampen mod nyliberalismen, ikke bare i Danmark, men i 

hele verden.  

Den ideologiske kerne i alliancepolitikken må alene af den grund være kampen mod nyliberalismen.  

I lang tid fremover vil den alliance ikke være af en sådan karakter, at den kan fremsætte omfattende 

alternativer til den nuværende udvikling. Men de kræfter, der er sat i gang, vil langsomt kunne sætte en 

anden dagsorden, først på enkeltområder, siden i forhold til den generelle udvikling.  

Inden for denne alliance findes kredse med rødder i både arbejderbevægelsen, kvindebevægelsen, en ræk-

ke udstødte eller marginaliserede grup-per, og mange fra mellemlagene.  

For Enhedslisten er det vigtigt både at bidrage til at skabe alliancerne hjemme, og at skabe alliancen 

mellem grupper i Danmark og den internationale bevægelse mod nyliberal globalisering.  

Globaliseringen gør en række problemer til internationale spørgsmål og gør internationalt samarbejde til 

noget helt afgørende. Derfor er øget politisk samarbejde over grænserne meget vigtig for Enhedslisten. 

Fælles kampagner og diskussioner med socialister og progressive kræfter i andre lande er blevet et vigtigt 

element i enhver socialistisk organisations udvikling.  

En tendens der kan ses i EU-kampen, MAI-kampagnen og mange andre steder. En arbejdsform, der kunne 

ses som opbygningen af »progressive kræfters internationale civile samfund«. En særlig vigtig opgave er 

opbygningen af en international arbejderbevægelse. På denne måde må den kapitalistiske globalisering 

modsvares af en »globalisering fra neden«.  
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Den grundlæggende opgave er opbygningen af klassealliancer. Og i en vis forstand har globaliseringen 

medvirket til, at alliancerne vil have omtrent samme klassemæssige sammensætning i alle dele af verden. 

Tidligere tiders spekulationer om alliancer i u-lande med »det nationale borgerskab« i den 

antiimperialistiske kamp er i dag omsonst af to grunde:  

For det første slutter de afgørende dele af borgerskabet nu op om globaliseringen. I u-landenes tilfælde er 

borgerskabet integreret som juniorpartnere. For det andet er de nationale borgerskaber - i de tilfælde hvor 

de forfølger en nationalt centreret strategi - helt utilbøjelige til at engagere sig i projekter med et solidarisk, 

socialt velfærdsindhold. 

Også for arbejderklassen har globaliseringen ført store forandringer med sig. Arbejderbevægelsen er 

generelt blevet svækket af to grunde: For det første betyder hjemmemarkedets dalende betydning for 

kapitalen, at det er sværere at tilkæmpe sig indrømmelser. For det andet er frie kapital- og varebevægelser 

velegnede instrumenter til at spille arbejdere ud mod arbejdere.  

På samme måde opsplittes kvinderne, der med øget arbejdsløshed og øget arbejdspres inden for hjemmets 

fire vægge isoleres og hermed mister muligheden for at organisere sig. Ligesom det er vigtigt at kæmpe for 

en international organisering af arbejderklassen, er det derfor også vigtigt at opbygge kvindebevægelser, 

der kan modarbejde globaliseringens konsekvenser for kvinderne. 

Systemudfordrende delkampe  

Kampen mod nyliberalismen står centralt i genopbygningen af en international socialistisk bevægelse. Bl.a. 

dette gør det nødvendigt for den socialistiske venstrefløj at udvikle systemudfordrende delkampe. Disse 

delkampe må tage udgangspunkt i nedenstående krav:  

• Bekæmpelse af WTO, IMF og Verdensbankens magt. Deres magt skal rulles tilbage og erstattes af et 

andet internationalt system. Strukturtilpasningsprogrammerne skal afskaffes. IMF og Verdens-banken 

erstattes af en international lånemekanisme i i FN-regi, der giver ret til at udvikle egne udviklingsstrategier 

med fokus på øget social lighed. 

• U-landenes gæld skal slettes. Den skyldes kun i ringe grad u-landenes egen politik, og er primært skabt af 

uligheder i den internationale økonomi.  

• WTO skal erstattes med en anden type handelsorganisation. Opbygget efter princippet om global 

retfærdighed, social lighed, bæredygtighed og demokrati. Til dette formål er »tilbagerulningsstrategien« 

den strategi, som bedst forener de mange kræfter, som er sat i gang mod WTO.  

• Retten til at beskytte egen produktion af fødevarer skal garanteres. Det skal være muligt at lægge en 

national strategi for fødevaresikkerhed. Garanterede mindstepriser på råvarer.  

• EU's handelspolitik skal ændres. Mest akut er kampen mod eksportsubsidier, som truer mange 

småbønders levebrød i u-landene.  

• På miljøområdet skal det nationale spillerum sikres. Hvis »retten til at gå foran« undermineres af WTO, vil 

det lamme kampen for f.eks. højere fødevarestandarder globalt.  
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• Stop for øget udbytning, nedslidning og udstødelse samt børnearbejde og voksende fattigdom.  

• Forsvar for velfærden - bekæmp pri-vatiseringer  

• Patentrettigheder skal afskaffes. TRIPS-aftalen om intellektuel ejendomsret i WTO kunne være - og er 

efter sigende - skrevet af multinationale selskabers lobbyorganisationer.  

• ILO's muligheder for at styrke de faglige rettigheder på internationalt plan skal styrkes. Grundlæggende 

opfatter vi dog den daglige kamp og den direkte internationale solidaritet mellem arbejdere som den mest 

effektive måde til at fremme faglige rettigheder.  

• Et hvert tiltag til at give de multinationale selskaber større magt gennem internationale aftaler skal 

stoppes. De multinationale selskaber skal underlægges en række internationale aftaler, primært i FN-

systemet, som kan hindre de miljøødelæggelser og overgreb på sociale rettigheder, som ofte følger i deres 

kølvand.  

• Der iværksættes målrettede kampagner mod enkeltvirksomheder, herhjemme og andre steder, som 

sigter på at imødegå alt fra tiltag mod folkesundheden (som i Novo-Lundbeck-sagen), til støtte til diktaturer 

(som med virksomheder med investeringer i Burma),  

• Tobin-skatten skal indføres og Enhedslisten vil arbejde for at den danske regering fremmer -Tobin-skatten 

i alle relevante internationale fora.  

• Retten til og muligheden for også nationale tiltag mod spekulanterne skal forsvares.  

• Der skal oprettes systemer, der kan sikre, at kapitalen til investeringer tilvejebringes lokalt 

3. En europæisk superstat 

EU er blevet skabt for at tilpasse Europa til den europæiske storkapitals behov og er som sådan en del af 

borgerskabets globale liberaliseringsprojekt. Der er sket en stadig intensivering af EU-integrationen med 

etablering af rammerne for en egentlig europæisk statsdannelse, samt en fortsat liberalisering af 

samfundene.  

EU er stadig formelt et mellemstatsligt samarbejde, men i praksis er man er kommet meget langt med at 

opbygge en overnational superstat. Langt de fleste vigtige beslutninger tages centralt i EU-systemet, og i 

det nye årtusinde lægges der an til at forcere afgørende skridt i statsopbygningen igennem - stort set uden 

folkelig godkendelse, endsige accept.  

EU-projektet handler om at skabe en ny kapitalistisk supermagt, som kan gøre sig gældende på 

verdensscenen - såvel økonomisk som militært. Denne nye supermagt vil udøve sin magt i samarbejde med 

klodens anden supermagt, USA. Et samarbejde som ikke mindst vil være vendt mod de fattige og fattigere 

lande i verden og tjene de multinationales interesser. Samtidig må man imidlertid forudse en - på sigt - 

farlig rivalisering mellem disse to magter - måske med Japan eller Kina som en tredje part. 

Den økonomiske integration og kapitalkoncentration i Europa er til stadighed blevet øget, ligeså handelen 

og kapitalbevægelserne mellem de europæiske lande.  
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Opbygningen af en ny europæisk superstat skyldes først og fremmest ønsket om at skabe et indre marked, 

der kan befordre økonomisk vækst og skabe øget profit. Dernæst ønsket om at styrke den europæiske 

storkapital i konkurrencen med den amerikanske og japanske.  

Derfor arbejder EU også for at indskrænke eller fjerne de landvindinger, som arbejderbevægelsen og de 

folkelige kræfter har erobret mht. velfærd, demokratiske rettigheder, miljøbeskyttelse osv.  

Den økonomiske udvikling som følge af deregulering, privatisering og tilpasning til ØMU'ens krav har 

styrket den private sektor og indskrænket den offentlige sektor. Dette sker i konkurrencens hellige navn, 

især på bekostning af kvinderne, der dels rammes af arbejdsløshed, dels presses til at varetage opgaver 

som børnepasning i hjemmene.  

Vækst og profitmaksimering er målet. Konsekvenserne er miljøødelæggelse, øget arbejdsløshed, social 

udstødelse og sociale forringelser.  

Integrationen af de østeuropæiske lande i EU skal ses i sammenhæng med bestræbelserne på at styrke den 

europæiske kapital. EU-udvidelsen har til formål at sikre disse områder som investeringsobjekter for den 

vesteuropæiske kapital, også på langt sigt. Desuden er den et led i udvidelsen af den vestlige interessesfære 

mod øst. Som sådan er NATO- og EU-udvidelsen to sider af samme sag. Optagelsen af østlandene, der 

økonomisk og socialt koster disse landes indbyggere dyrt, sker helt på NATO- og EU-toppens betingelser.  

Opbygningen af EU-staten betyder, at magten centraliseres i EU på bekostning af de enkelte medlems-

lande. EU får i stadig højere grad en overnational karakter. Samtidig får de store EU-lande en stadig mere 

dominerende rolle på bekostning af de mindre lande. Magten centraliseres i EU's lukkede system, hvor 

pengemagten via lobbyisme har indflydelsen. EU er helt igennem udemokratisk.  

I takt med at magten overføres til centralt EU-niveau sker en tilsvarende afdemokratisering af samfundene i 

de enkelte EU-lande. Afstanden øges mellem befolkninger og beslutningstagere. Det bliver vanskeligere for 

folkelige bevægelser og organisationer at skaffe sig indflydelse. Øget magt til EU-parlamentet er således 

ikke ensbetydende med øget demokrati, men medfører først og fremmest en underminering af de 

nationale parlamenters magt.  

EU's nyliberalistiske politik har i løbet af en kort årrække medført store sociale forringelser og en stor 

omfordeling fra løn til profit. Det europæiske borgerskab har styrket sin position over for arbejderklassen 

og de folkelige kræfter. EU er derfor en hindring for demokrati, social retfærdighed og socialisme.  

At socialdemokratiske/socialistiske partier kommer til magten og administrerer EU's nyliberalistiske politik - 

evt. med ønske om at realisere den i en mindre asocial og miljøfjendsk udgave - har intet ændret ved dette 

forhold.  

Nyliberalismen er en del af EU's traktatgrundlag, og det vil derfor kræve traktatmæssige ændringer 

fundamentalt at ændre denne politik. Der synes heller ikke at herske nogen principiel uenighed mellem de 

borgerlige partier og de toneangivende dele af de socialdemokratiske/socialistiske partier om det ny-

liberalistiske projekt. Der er således ingen realisme i disse partiers forestillinger om, at en stærkere EU-stat 

kan bruges som redskab til at regulere den trans- og multinationale kapital og begrænse dens sociale og 

miljømæssige ødelæggelser.  



 

10 
 

EU repræsenterer intet opgør med nationalismen. Tværtimod repræsenterer opbygningen af denne nye 

EU-stat blot en rent geografisk større nationalisme, der på en lang række punkter er en gentagelse af den 

opbygning af de forskellige europæiske nationalstater som fandt sted i 1800-tallet. Der er tale om et elitært 

ovenfra og nedefter projekt som iværksættes af den økonomiske overklasse samt en elite af embedsmænd 

og akademikere, fordi den tjener denne klasses økonomiske og politiske interesser. Der er tale om en 

proces, hvor befolkningen indoktrineres ind i en »nationalitet« af statsmagten bl.a. via 

undervisningssystemet, der eksempelvis kolporterer diverse »historiske myter« opfundet til lejligheden. 

Som særligt supplement iværksættes euronationalistiske bevægelser, sponsoreret af såvel kapital som 

statsmagt. De mest udtalte eksempler i Danmark i dag er organisationer som Europabevægelsen og Nyt 

Europa.  

Disse bevægelser vil typisk betjene sig af et pænere sprog, endog til tider med mere »progressive slogans« 

end eksempelvis dansk-nationalistiske foretagender som Dansk Folkeparti og Den Danske forening. Ret 

beset repræsenterer de euronationalistiske organisationer imidlertid en langt større nationalistisk trussel, 

fordi deres nationalistiske projekt er identisk med storkapitalens, og fordi projektet går ud på at skabe en 

ekspansiv kapitalistisk stormagt. Med EU gøres der hverken kål på nationalisme eller nationalstat. 

Modstanden mod EU  

Enhedslistens modstand mod EU skal ses i forlængelse af vores modstand mod den kapitalistiske 

globalisering. Det er Enhedslistens mål at opnå en nedlæggelse af EU. Dette kan ske gennem en tilbage-

rulning af Unionen, herunder at stoppe udvidelsen af EU's magtbeføjelser og fratage EU den kompetence, 

den allerede har.  

Enhedslisten går ind for dansk udmeldelse af EU og vil arbejde for realistiske alternativer til EU-

medlemskabet. Men dansk udmeldelse af EU er kun et delmål i skabelsen af et andet Europa, hvor 

solidaritet, lighed, demokrati og økologi er de bærende elementer og med et fundamentalt anderledes 

internationalt samarbejde i en verden uden aggressive supermagter. Enhedslisten ser derfor gerne at en 

dansk udmeldelse af EU sætter gang i en sneboldseffekt, der fører til selve EU's opløsning.  

Enhedslisten går ind for folkenes selvbestemmelsesret. Historien har vist alt for mange eksempler på det 

ulykkelige i, at det er sejrherrerne, som trækker grænserne, eller at en eller flere stormagter påtvinger et 

mindre folk sin vilje. EU's unionsudvikling er tilsvarende en trussel mod de europæiske folks 

selvbestemmelsesret.  

I spørgsmålet om selvbestemmelsesret er det vigtigt at understrege, at det netop er folkenes 

selvbestemmelsesret, vi støtter. Det er således et kardinalpunkt for os, at selvstændigheden etableres på et 

demokratisk grundlag, at mindretal beskyttes og menneskerettigheder respekteres. Ligeledes er det 

afgørende, at den principielle ret til selvstændighed ledsages af en pligt til - om fornødent via bistand fra 

internationale mæglere - at gennemføre en retfærdig fordeling af de ressourcer, der tidligere var fælles. 

Vi har en vision om et andet samfund, baseret på solidaritet og demokrati - vores vision om socialisme 

rækker ud over historisk bestemte landegrænser.  
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Enhedslisten ønsker et udvidet demokrati på alle samfundsområder. Vi ønsker at nedbryde den 

økonomiske magt, der i dag er koncentreret på meget få hænder og sprede beslutninger ud, så hvert enkelt 

menneske har reel mulighed for at have indflydelse på sit eget liv. 

I mange tilfælde er der mere ræson i at lave globale og internationale eller regionale aftaler end aftaler på 

EU- eller europæisk niveau.  

Vi vil søge at begrænse indflydelsen på politikere og bureaukrati fra den europæiske storindustri og dens 

lobbyister. Vi vil kræve åbenhed om alle beslutningsgange. Vi vil kræve garantier, der tillader de enkelte 

lande at gå videre med miljømæssige forbedringer. Vi vil arbejde for alle EU- og EØS-landes ret til 

undtagelser fra generelle regler. Vi vil såvel parlamentarisk som udenomsparlamentarisk modsætte os 

ethvert initiativ i retning af mere udlicitering og nedrivning af den offentlige sektor, uanset om de kommer 

fra Danmark, EU eller anden side. Vi  

vil på enhver måde bekæmpe EU's og Unionstilhængernes Schengen--aftale, terrorpakke m.v., som 

voldsomt indskrænker de demokratiske rettigheder og potentielt kriminaliserer alt solidarisk, fagligt og 

demokratisk arbejde. Al landbrugsstøtte skal afvikles, og det skal igen være tilladt at indføre veterinære 

grænser. Vi kører dog ikke på autopilot. Enhedslisten vil kæmpe for de mindste forbedringer og mod de 

mindste forringelser hvad angår demokratisering og indholdet af EU´s konkrete politikker indenfor de 

forskellige resortområder, men ligesom i Folketinget skal de mindste forbedringer og forhindring af 

forringelser aldrig blive målet i sig selv. Enhedslisten nærer ingen illusioner om, at grundlæggende 

problemer kan løses indenfor rammerne af det kapitalistiske EU. Det er selvsagt en forringelse, hvis et 

forslag styrker EU's magt eftersom vores mål er et grundlæggende opgør. 

EU's udvikling til en stadigt tættere økonomisk og politisk union, der bevæger sig i retning af en egentlig 

statsdannelse, betyder, at også kampen for en rød og grøn politik i stadigt højere grad må føres på 

europæisk plan.  

Også for at realisere en tilbagerulningsstrategi i forhold til EU er det afgørende, at styrkeforholdene ændres 

ved at udvikle et stærkt pres fra neden på nationalt og europæisk plan. Samarbejdet må styrkes mellem EU-

kritiske folkelige bevægelser, faglige organisationer og demokratiske og socialistiske kræfter på de 

områder, hvor følgerne af den nyliberalistiske politik er mest omfattende. Der må udvikles kampe, som 

udfordrer nyliberalismen og EU-systemet - f.eks. på det sociale og miljømæssige område, samt imod den 

tiltagende militarisering og for et reelt folkeligt demokrati.  

Et bredt udsnit af befolkningerne i EU-landene - det store flertal af lønarbejderne, samt de marginaliserede 

grupper og dele af middelklassen, også i de østeuropæiske ansøgerlande - rammes i stigende grad af de 

miljømæssige og især af de sociale følger af EU's nyliberalistiske politik, og reagerer med apati eller 

frustration mod den tiltagende afdemokratisering af samfundene.  

Det er helt centralt, at der udvikles en stærk EU-kritisk venstrefløj, som kan være med til at skabe et 

troværdigt socialistisk alternativ til nyliberalismen og dermed også til EU for denne befolkning, der ellers 

kan fristes af den populistiske og ekstreme højrefløjs letkøbte EU-kritik med dets udemokratiske og 

nationalchauvinistiske sigte.  
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Derfor er det vigtigt at undgå den faldgrube, som det kan være at støtte eller inddrages i et politisk 

regeringssamarbejde, der ender med at administrere en mildere udgave af den nyliberalistiske EU-politik. 

Det må for enhver pris undgås at legitimere EU og denne politik. Det hindrer ikke, at der fortsat kan føres 

en reformpolitik og -kamp, der kan bruges til at forsvare eller forbedre levevilkårene for den brede 

befolkning - på nationalt såvel som europæisk plan.  

Et centralt element i Enhedslistens strategi handler om at styrke internationalt samarbejde fra neden med 

afsæt i konkrete kampe mod konsekvenserne af EU's nyliberale politik og udemokratiske karakter. Forud-

sætningen for politiske resultater er massive udenomsparlamentariske mobiliseringer. Da de fælles 

interesser er grænseoverskridende skal samarbejde mellem arbejder-, kvinde-, miljø- studenter-bevægelse 

mfl. ligeledes være det. Samtidig er det centralt at udvikle og styrke samarbejdet på venstrefløjen i Europa 

både ift. konkrete politiske kampe og ikke mindst om udfoldelse af visionerne for en bedre verden.  

Den stærke modstand mod Danmarks tilslutning til EF i 1972 og modstanden mod unionsudviklingen har 

skabt en enestående politisk situation med relativt stærke selvstændige bevægelser. Bevægelserne spiller 

en positiv rolle i den offentlige debat om EU og har været et helt nødvendigt redskab i forbindelse med 

folkeafstemningerne om EU. Enhedslistens medlemmer deltager aktivt i bevægelserne med det formål at 

styrke EU-modstanden og modstanden mod den nyliberalistiske offensiv. 

4. Kapitalismen i Danmark 

Som højtudviklet kapitalistisk land er Danmark en fuldt integreret del af det vestlige kapitalistiske system. 

Gennem medlemskabet af NATO og EU er Danmark i alt væsentligt - politisk, økonomisk og militært - 

underordnet den amerikansk og vesteuropæiske storkapitals interesser.  

Medlemskabet af NATO har betydet opgivelsen af en selvstændig forsvars- og sikkerhedspolitik. Danmark 

er tilmed et af de europæiske lande, der er mest følgagtig over for USA´s udenrigspolitik.  

Medlemskabet af EU betyder, at Danmark har opgivet at føre selvstændig handelspolitik, og at muligheden 

for kontrol med og restriktioner for kapitalbevægelserne er afskaffet. På trods af befolkningens nej ved 

Euro-afstemningen har Danmark gennem sit medlemskab af EU gennemløbet en udvikling, der fører til 

afskaffelse af muligheden for at føre en selvstændig politik på en række områder - bl.a. den økonomiske 

politik, udenrigspolitikken og retspolitikken. 

Monopolkapitalisme  

Danmark har gennemløbet den samme udvikling som de øvrige vesteuropæiske lande, fra overvejende 

småkapitalistisk landbrugsland til et højtudviklet industrisamfund med monopolkapitalen som den 

dominerende kraft inden for borgerskabet. Udviklingen i Danmark kom senere end i mange andre 

vesteuropæiske lande og selvstændige bønder og andre grupper af småborgere havde helt op i 1960'erne 

stor økonomisk og politisk betydning.  

I dag er lønarbejdet mere dominerende end i de fleste andre vesteuropæiske lande. Hvilket først og 

fremmest skyldes, at antallet af offentligt ansatte er større end i de fleste andre vesteuropæiske lande og at 

en række forsorgsopgaver, som i andre lande er overladt til familien eller andre former for privat aktivitet, i 

Danmark løses af det offentlige.  
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Centralisering af kapital og industrialisering af produktionsprocessen slår også igennem inden for service, 

handel og nye brancher som informationsteknologi. Den store vækst inden for informationsteknologien har 

ført til en modsætning i borgerskabet mellem den del af storkapitalen, som er koncentreret inden for de 

traditionelle industrier og den del, som er koncentreret inden for de nye områder. Denne modsætning 

kommer konkret til udtryk ved forskellige krav til den politik, de forskellige kapitalgrupper ønsker staten 

skal føre. Småborgerskabet har traditionelt sin styrke inden for landbrug, fiskeri, transport og detailhandel. 

Indenfor disse områder er småborgerskabet på retur og på vej til at blive udrenset. Til gengæld er der i de 

senere år vokset et nyt småborgerskab frem inden for bl.a. IT-området, konsulent og pr-området. Dette har 

givet den småborgerlige livsform en renæssance. Men også på disse områder ser vi koncentration og 

centralisering slå igennem, sådan at den småborgerlige livsform kommer i konflikt med storkapitalen.  

Den sidste snes år er de store lønmodtagerfonde (ATP, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, pensionskasser og 

senest arbejdsmarkedspensionskasserne) blevet samfundets største formueansamlinger. Men på trods af, 

at de er tilvejebragt gennem lønarbejdernes opsparing, og lønmodtagernes repræsentanter er med til at 

forvalte dem, så fungerer disse fonde i et og alt efter markedsøkonomiske principper. 

Det egentlige borgerskab i Danmark udgør et forsvindende mindretal af befolkningen på 2-3 procent. Det 

drejer sig om den gruppe i befolkningen, som har ejendoms- eller råderet over kapitalen i dens forskellige 

former, hvorigennem de tilegner sig den profit, der kommer ud af produktionen. Hertil kommer en lang 

række topledere inden for det private erhvervsliv, højtstående embedsmænd inden for den offentlige 

forvaltning, samt dommere og øverste chefer inden for politi og militær.  

Småborgerskabet ejer produktionsmidler, men de er nødt til selv at arbejde for at kunne eksistere. Historisk 

set har småborgerskabet og dets organisationer spillet en stor politisk rolle i Danmark. Denne position er 

dog blevet stærkt svækket inden for de sidste 40 år, hvor småborgerskabet også antalsmæssigt er 

reduceret.  

Mellemlagene består af en række meget forskellige grupper i privat og offentlig tjeneste. Ligesom 

arbejderklassen udbyttes de ved at udføre merarbejde, der tilegnes af borgerskabet. Men de er selv med til 

i mere eller mindre overordnede stillinger at forvalte forskellige sider af borgerskabets politik, økonomi og 

ideologi. Mellemlagene udgør en broget gruppe, hvoraf nogle ligger tæt på borgerskabet og andre ligger 

tæt på arbejderklassen.  

I det hele taget er det næppe muligt at lave en klar skillelinje mellem arbejderklassen og mellemlagene, 

men det er på den anden side oplagt, at der er en stor gruppe af blandt andet intellektuelle, som hverken 

tilhører arbejderklassen eller borgerskabet. På nogle områder udviskes forskellene i disse år, hvor grupper, 

der tidligere entydigt tilhørte mellemlagene, får løn og arbejdsvilkår, der mere og mere ligner de vilkår, som 

dele af arbejderklassen har. Dele af arbejderklassen ansættes på funktionærvilkår og oplever større 

muligheder for selv at kontrollere den daglige produktionsproces, idet laget af mellemledere nogle steder 

reduceres kraftigt.  

Arbejderklassen udgøres af det store flertal i Danmark, som arbejder som underordnede lønarbejdere i den 

private og offentlige sektor og udbyttes økonomisk ved at udføre merarbejde i form af produktion og 

reproduktion af kapital og arbejdskraft. Det drejer sig om faglærte og ufaglærte arbejdere, lavere 

funktionærer osv.  
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Hertil kommer en gruppe, som mere eller mindre permanent holdes uden for arbejdsmarkedet. Store dele 

af denne har på den ene eller anden måde tilknytning til arbejderklassen, men der eksisterer også en ikke 

uvæsentlig gruppe, som føler, at de ikke har et egentligt klassetilhørsforhold. 

Arbejderklassen som samfundsforandrende kraft?  

Den danske arbejderklasse er undergået store forandringer i løbet af de sidste 100 år. Den er vokset støt og 

roligt, men er samtidig blevet mere broget i sin sammensætning og fremviser i dag en stor spredning hvad 

angår løn-, ansættelses- og levevilkår. Ikke desto mindre hører den danske arbejderklasse til en af de mest 

homogene i verden.  

De vigtigste udviklingstræk er, at hovedparten af kvinderne i arbejderklassen er kommet ud på 

arbejdsmarkedet, at mere end 1/3 af arbejderklassen har fået status som »funktionæransat«, og at ca. 1/3 

af arbejderklassen er ansat i den offentlige sektor. Tilsvarende er andelen af »traditionelle« arbejdere 

(faglærte og ufaglærte) faldet.  

Det gælder også andelen af industriarbejdere, der udgør knap 20 % af arbejderklassen. I det hele taget har 

vi de sidste 20 år set, hvordan store dele af den traditionelle industri, hvor fagbevægelsen og venstrefløjen 

stod stærkt er reduceret dramatisk både i forhold til antal af satte, økonomisk omsætning og værditilvækst.  

Fra en situation hvor industri, transport og bygningsarbejdere udgjorde et klart flertal af arbejderklassen er 

vi nu i den situation, at flertallet udgøres af ansatte i den offentlige sektor, handel, hotel og restauration 

samt andre serviceområder. Hertil kommer en øget anvendelse af ledelsesformer, som giver de ansatte 

større indflydelse på tilrettelæggelsen af deres eget arbejde. På det ideologiske plan har en mere 

individualistisk orienteret tankegang også vundet øget indpas i arbejderklassen. Det skyldes både de 

ændrede produktionsformer, en vellykket borgerlig offensiv i 80'erne og begyndelsen af 90'erne og et 

uddannelsessystem, der har fokuseret meget på den enkelte og den personlige realisering.  

Karakteristisk er det, at der fokuseres mere på individuelle behov og interesser end på fællesskabet og det 

kollektive. Intet tyder dog på, at disse nye fleksible produktions- og ledelsesformer er på vej til at blive 

dominerende endsige enerådende i Danmark. Masser af mennesker arbejder stadig i gammeldags 

hierarkisk organiserede virksomheder og samtidig har det vist sig, at de nye fleksible organiseringsformer 

også fører til stigende udbytning og nedslidning af arbejdskraften.  

Herudover er der en lang række andre modsætninger i arbejderklassen. I dag er modsætningen mellem 

dem med tilknytning til arbejdsmarkedet og dem, der er »sat udenfor« - langtidsledige, 

kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister - en af de helt afgørende modsætninger, som dygtigt 

udnyttes af borgerskabet til at splitte arbejderklassen. Det samme gør sig gældende hvad angår 

modsætningen mellem danskere og indvandrere.  

Der er ikke noget nyt i at arbejderklassen er præget af modsætninger og social og politisk splittelse. Det 

ændrer da heller ikke ved den kendsgerning, at den danske arbejderklasse objektivt set har gode 

forudsætninger for at blive den ledende kraft i en socialistisk revolution:  

Den udgør et klart flertal af befolkningen.  
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Den er velorganiseret, veluddannet, fagligt såvel som hvad angår almen viden, og den er velorienteret om 

hvad, der sker i verden.  

Den rummer en betydelig kerne af industriarbejdere med solid faglig organisering og erfaringer fra den 

økonomiske og politiske kamp.  

De fleste »nye« arbejdergrupper har hurtigt tilegnet sig elementære erfaringer om faglig kamp og 

organisering.  

Men de subjektive forudsætninger for at arbejderklassen kan tage kampen op for socialismen er langt fra til 

stede. Det store flertal accepterer markedsøkonomien og klassesamarbejdet og er da også enige i den 

reformistiske eller den borgerlige ideologi. Det viser sig blandt andet ved folketings- og kommunevalg, hvor 

det store flertal af arbejderklassen støtter Social-demokratiet og de borgerlige partier.  

Dette problem bunder bl.a. i, at der i det kapitalistiske samfund er skabt en illusion om det enkelte 

menneskes virkeliggjorte frihed. Kapitalismen er tilsyneladende i stand til at give den enkelte mulighed for 

at udfolde sig igennem arbejdet og forbruget. Kollektive løsninger og fællesskab opfattes af mange som en 

begrænsning for den enkeltes frie udfoldelse.  

Bureaukrati og mangel på demokrati både i fagbevægelsen og den offentlige sektor har været med til at 

styrke denne opfattelse og har spredt den opfattelse, at venstrefløjen står for »systemtænkning« i 

modsætning til liberalisternes fokusering på den individuelle frihed.  

Kampen for en demokratisk offentlig sektor står derfor centralt. Her eksisterer muligheden for at udvikle en 

sektor, hvor det er selvforvaltning, menneskenes behov og rettigheder - ikke for profit, der står i centrum. 

Det forudsætter, at udviklingen af den offentlige sektor sker i et tæt samarbejde mellem de ansatte i denne 

og brugerne. Kun på den måde kan der gøres op med klientgørelse og den offentlige sektors formynderiske 

elementer.  

I forhold til den private sektor må der peges på den konkrete modsætning mellem det enkelte menneskes 

mulighed for udfoldelse - og at produktionen kun har mulighed for at eksistere på markedets og kapitalens 

betingelser. Monopolisering og kapitalkoncentration giver gode muligheder for at påpege, hvordan 

kapitalismen begrænser friheden.  

I det hele taget eksisterer der en række modsætninger mellem ønsket om at have »et godt liv« med plads 

til både arbejde, familie og andre sociale relationer.  

Arbejderklassens vigtigste organisation - fagbevægelsen - lider også af nogle alvorlige svagheder. Ganske 

vist har fagbevægelsen spillet og spiller en vigtig rolle i forsvaret for arbejderklassens levevilkår og 

uddannelsesniveau. Men samtidig er dens kampmuligheder blevet svækket gennem deltagelsen i 

administrationen af kapitalismen og gennem accepten af et fagretsligt system, der knæsætter 

arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet og begrænser strejkeretten.  

Fagbevægelsen har forsømt offensivt at stille krav til organiseringen af arbejdet og til hvad, der produceres 

af hvem og hvor. Hermed har fagbevægelsen isoleret sig i forhold til de nye generationer af arbejdere, som 

stiller krav om medbestemmelse og demokrati - også på arbejdspladserne.  
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Etableringen af et demokrati, der skaber gode muligheder for at organisere sig og være aktiv i netværk og 

med udgangspunkt i den enkelte interesser og behov er også et nødvendigt element i at sikre 

fagbevægelsen en fremtid.  

Arbejderklassen har skabt sit eget bureaukrati, der har fået en egen interesse i at bevare »status quo«. De 

ledende lag i dette arbejderbureaukrati - forbundsledelser, socialdemokratiske ledere på statsligt, amtsligt 

og kommunalt niveau - er på mange måder dybt integreret i administrationen af kapitalismen. Det gør dem 

dog ikke til en del af borgerskabet i økonomisk forstand. De er enten valgt eller ansat af arbejderklassen og 

dens organisationer, og deres status og værdi for borgerskabet som samarbejdspartnere afhænger i sidste 

instans af, at arbejderklassen accepterer deres lederskab. 

Velfærdsstaten 

I Danmark - som i resten af Vesteuropa - har staten spillet en afgørende rolle i kapitalismens udvikling. 

Staten har gennemført en omfattende indblanding i og regulering af økonomien. Den statslige politiks 

konkrete indhold har afspejlet de politiske og økonomiske magtforhold, men målet har hele tiden været at 

skabe de bedste muligheder for kapitalismens udvikling. Derfor har statens rolle hovedsageligt været at 

sikre den dominerende kapitalgruppes (storkapitalens) interesser.  

I Danmark har staten ikke - sammenlignet med andre vesteuropæiske lande - i nævneværdig grad optrådt 

som direkte ejer/medejer af produktionsmidler, når bortses fra ejerskab af, investeringer i og drift af de 

traditionelle områder som veje, jernbaner, broer og anden infrastruktur.  

Til gengæld har staten engageret sig i næsten alle sider af arbejderklassens reproduktion gennem et 

veludviklet social-, sundheds- og uddannelsesvæsen. Det er også i høj grad lykkedes at få staten til at 

varetage arbejderklassens understøttelse i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom og alderdom. Det er 

opgaver, som i de fleste andre højtudviklede kapitalistiske lande hovedsagelig varetages gennem 

arbejdsmarkedsfinansierede ordninger eller individuelle forsikringer.  

Den offentlige sektors størrelse og opgaver har betydet, at der i Danmark eksisterer en stor sektor, som 

ikke har profitmaksimering som sin væsentligste funktion, men i princippet eksisterer med det formål at 

opfylde en række menneskelige behov.  

Dette positive resultat er opnået gennem politisk og faglig kamp, hvor fagbevægelsens og 

arbejderpartiernes indsats har været afgørende, samtidig med at det har været muligt at opbygge alliancer 

med dele af småborgerskabet og mellemlagene i kampen for velfærdsstaten. I det hele taget har 

bevægelser og alliancer, som er gået på tværs af eksisterende klasseskel, spillet en afgørende rolle på 

mange områder i Danmark. Inden for de seneste 30 år kan nævnes:  

Fredsbevægelsen, som i en periode i 80'erne havde stor indflydelse på den danske forsvarspolitik.  

Miljøbevægelsen, hvor det mest tydelige resultat var den succesfulde kamp mod atomkraft.  

Kvindebevægelsen, som rykkede afgørende ved en række etablerede fordomme og var med til sammen 

med fagbevægelsen at gennemføre ligelønnen formelt. Reelt er den endnu ikke gennemført, hvilket den 

samme fagbevægelse har et medansvar for..  
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Men disse sejre er ikke udtryk for, at staten har skiftet klassekarakter. Med de specielle danske 

forudsætninger har »velfærdsstaten« tværtimod været - og er stadig - en afgørende forudsætning for 

kapitalakkumulationen. En økonomisk forudsætning, fordi den har sørget for tilvejebringelsen af en 

velkvalificeret arbejdskraft. En politisk forudsætning, fordi »velfærdsstaten« har formidlet de indrømmelser 

til arbejderklassen, der skulle sikre dennes accept af udbytningen.  

Ved starten af det nye årtusind er »velfærdsstaten« - og dermed det grundlæggende klassekompromis - 

under voldsomt pres. Staten er i fuld færd med at afvikle væsentlige dele af sit engagement i 

arbejderklassens reproduktion. Tidligere tiders ens (universelle) ydelser til alle erstattes af individuelle 

opsparingsordninger, og det ene offentlige kerneområde efter det andet udliciteres og privatiseres.  

Drivkraften er kapitalens behov for at finde stadigt nye udbytningsobjekter og dens behov for holde prisen 

på arbejdskraft så lav som mulig. Hertil kommer et voksende pres fra EU´s »indre marked« og EU´s 

bestræbelser på at rette medlemsstaternes økonomiske politik i bred forstand ind efter ØMU'ens 

liberalistiske principper.  

Kampen for at forsvare og udvide den kollektive velfærd baseret på solidariske principper er derfor ved 

årtusindskiftet en lige så vigtig opgave, som den var for hundrede år siden. 

Klassesamarbejdet  

Det politiske grundlag for kapitalismens specielle udvikling i Danmark er klassesamarbejdet, som det er 

blevet formidlet af Socialdemokratiet og hovedparten af fagbevægelsen. 

Klassesamarbejdet har ligefrem antaget institutionel karakter i form af det såkaldte trepartssamarbejde. 

»Arbejdsmarkedets parter« og stat/ amter/kommuner arbejder tæt sammen på alle niveauer om 

forvaltningen af kapitalismen.  

En vigtig forudsætning for dette har været et arbejdsmarked, hvor både arbejdsgivere og arbejderklasse har 

været velorganiseret og langt hen ad vejen har reguleret deres indbyrdes forhold gennem kollektive aftaler.  

Når borgerskabet i den grad har accepteret arbejderbevægelsens indflydelse skyldes det, at de 

socialdemokratiske politikere og faglige ledere ikke på noget tidspunkt har sat afgørende spørgsmålstegn 

ved den kapitalistiske orden. De har derimod medvirket til at sikre, at arbejderklassens kamp ikke gik ud 

over rammerne for det borgerlige samfund.  

Betingelsen for at kunne spille denne rolle, har imidlertid været, at klassesamarbejdet gav synlige resultater 

i form af forbedringer af arbejderklassens levevilkår. 

5. Miljøkampen 

Venstrefløjen og miljøbevægelser har vundet mange delsejre gennem de seneste årtier. Næsten alt 

spildevand bliver i dag renset inden det ledes ud i havet. Blyet er fjernet fra benzinen, og de organiske 

opløsningsmidler er stort set fjernet fra arbejdsmiljøet. Vi vandt kampen mod atomkraft i Danmark og var i 

stedet med til at gøre Danmark til foregangsland inden for vindkraft. I de senere år er der også blevet 

gennemført store naturgenopretningsprojekter rundt om i landet. Og man kan også nævne andre positive 

resultater, fx er mange vandløb i dag langt renere end de var for 10-20 år siden. 
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Men mens vi har vundet en række små sejre, så ødelægges miljøet omkring os fortsat. Udledningen af C02 

er ganske vist bremset lidt i Danmark, men bestemt ikke på verdensplan. Drivhuseffekten øges fortsat. Det 

samme gør den globale opvarmning. Kvælstof og fosforforureningen fra landbruget stiger også. 

Problemerne med de østrogenlignende stoffer ser ud til at vokse dramatisk. En række af de varer vi køber i 

Danmark, bliver produceret med store omkostninger for miljøet. Man kan sige, at vi har eksporteret vores 

forurening til andre lande, især i Sydøstasien og i Østeuropa. 

Økologisk omstilling 

Forskud på fremtiden 

Gennem vores politiske arbejde, presser vi samfundet til at udvikle og indføre produktionsmetoder, der 

gennem en bæredygtig ressourceudnyttelse fremstiller produkter, der hverken under 

fremstillingsprocessen, under benyttelsen af produktet eller ved bortskaffelse bidrager til 

miljøproblemerne. Det er en definition af det, vi kalder for økologisk produktion. Dette arbejde har et 

dobbelt formål, idet udviklingsprocessen også vil medvirke til, at befolkningen får en erkendelse af, at det 

er i virkefeltet mellem mange forskellige menneskers anstrengelser for at opnå resultater, der ikke er 

dikteret af kortsigtet økonomisk vinding, men der imod af fælles fremtidige mål, at de virkelige 

landvindinger opnås. Befolkningen vil i stigende grad opleve, at de markedsøkonomiske mekanismer ikke 

sørger for at udvikle den nødvendige rene teknologi og produktion. Uden konkrete bud på bæredygtige 

måder at producere og organisere sig på, vil markedsøkonomien komme til at fremstå som den mindst 

ringe model. 

Det økologiske begreb som løftestang 

Ved at identificere produkter og processer som økologiske får vi også et redskab, der kan fungere imens vi 

stadigvæk er underlagt EU. EU´s strategi forbyder nationer at gå foran og EU bruger endda vedtagelser som 

er båret af et mindretal af store lande, men økologien har de endnu ikke forsøgt at forbyde. Det kan også 

blive en farbar vej at lade det offentlige foretrække indkøb af økologiske produkter og igangsætte 

økologiske produktioner eller aktiviteter, selvom der skal benyttes offentlige udbud.  

Omstillingen af landbruget til økologisk drift bør i dag fremmes med 3 instrumenter: 1) der lægges afgifter 

på forurening med bl.a. pesticider og overforbrug af næringsstoffer efter "forureneren betaler"- princippet. 

Det vil gøre økologiske produktioner økonomisk konkurrencedygtige. 2) Landbrugstilskud fjernes. Først de 

der decideret favoriserer det konventionelle landbrug. 3) Offentlige institutioner pålægges at anvende 

økologiske produkter. Det vil kickstarte produktionen og give den et volumen, der bl.a. gør distributionen 

mere rationel. Det er mange ressourcer der efterhånden kan frigøres til at investere i den økologiske 

omstilling af samfundet: I dag bruger staten formuer på at gøre det økonomisk fordelagtigt indenfor en 

markedsøkonomien at opføre sig mere skånsomt overfor miljøet end man ellers ville have gjort. Samfundet 

bruger også midler på at udvikle miljøforbedrende teknologier, der på lidt længere sigt kun vil fastholde et 

ubæredygtigt system f.eks. biogasanlæg, gyllesepareringsanlæg, svinestalde med lidt mere plads og 

pesticider, der forurener lidt mindre. Dette har i høj grad forvredet de logiske sammenhænge man ellers 

ville planlægge produktionen efter, både indenfor fødevareproduktionen og den øvrige produktion. 
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Nye ejendomsformer fremmer omstillingen 

Den private ejendomsret gør det meget dyrt for samfundet, når der skal ændres i råderetten eller indføres 

nye måder at udnytte ressourcer på. Gevinster fra samfundets positive udvikling tilfalder i høj grad de, der 

råder over privat ejendomsret, derved mister staten muligheden for at gen-investere sparede ressourcer.  

Koncentrationen af kapital og monopolerne i landbruget og fødevareindustrien skal bekæmpes gennem 

tilbud til landmænd om at de kan overgå til at blive jordrentebrug og derved få gældssanering og omlægge 

til økologisk drift. Råderetten over landbrugsbedriften vil være nogenlunde uændret, men kreditforeningen 

vil være skiftet ud med staten. Derved får staten muligheden for gennem regulering af jordlejen at sørge for 

konjunkturudligning således at både gode tider og dårlige tider altid vil være rimelige tider for landbrugeren 

og dennes familie. 

Økologisk omstilling af samfundet 

I en fremtid i et økologisk omstillet samfund, kan vi opnå en stigende dæk-ning af menneskenes behov 

selvom bruttonationalproduktet falder og den økonomiske vækst er negativ.  

Det kræver, at der konsekvent indføres vedvarende energiformer, og anvendes lokale fornybare ressourcer 

- levetiden for produkterne skal mangedobles 

- behovet for at rydde op efter forurenende stoffer skal fjernes ved ikke  

- at anvende sådanne 

- uforurenende helbredelsesmetoder skal udforskes 

- fair-trade vil mindske behovet for ulandsbistand. 

Dette samfund vil grundlæggende være organiseret efter at affaldsprodukter hurtigt omdannes til 

ressourcer. Staten skal sørge for at der udvikles langsigtede planer for, hvordan alle sektorer efterhånden 

skal omstilles til økologisk drift. Økologiske produktioner i offentligt ejede virksomheder er den eneste 

måde man reelt og uden kunstige tilskud kan styre at der produceres til samfundets bedste. For at nå dertil 

skal forskning, udvikling og innovationen lægges om til at udforske hvordan naturgrundlaget udnyttes 

rationelt og skånsomt. Indenfor tekstiler, husholdningsprodukter, energiproduktion, lokale 

spildevandsløsninger, fødevarer, rengøringsmidler, kosmetik og byggeri, ligger fundamentet for en 

produktion på baggrund af økologisk dyrkede råvarer og med ugiftige hjælpestoffer allerede færdigt og skal 

blot udvikles. Indenfor bl.a. transport og logistik og helbredelse af sygdomme, er udviklingen ikke kommet 

så langt. 

Økologi er en forudsætning for demokrati 

Det er i lige så høj grad organiseringen - som de konkrete produktionsmetoder - der vil være afgørende for, 

at helheden bliver økologisk acceptabel. Enhederne vil blive mindre end i dag og stofstrømmene kortere. 

Det vil ikke kun ske af hensyn til en bæredygtig produktion, men også fordi et reelt demokrati kræver en 

overskuelighed for den enkelte, og en vis nær relation til sine omgivelser, for at det store flertal af 

befolkningen føler lyst til at deltage i at tage beslutningerne. Når befolkningen i højere grad kan 
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gennemskue præmisserne for deres egen dagligdag, vil folk også bedre kunne overskue at være solidarisk 

med mennesker på den anden side af jordkloden.  

Fordeling af ressourcer 

Vi står over for en stor - og voksende - udfordring: At stoppe forureningen og ødelæggelsen af miljøet - 

samtidig med at uligheden mellem rige og fattige i verden skal udlignes. Det vil ikke kunne ske uden at gå til 

angreb på den forbrugskultur, der er skabt i de rige kapitalistiske lande. I dag er det globale forbrug af 

ressourcer meget ulige fordelt: 1/5 af Jordens befolkning bruger 4/5 af Jordens ressourcer. 

Det forbrug af naturressourcer og belastning af naturgrundlag, som verdens rige lande har og stadig søger 

at få til at vokse, repræsenterer en alvorlig trussel mod vores fælles fremtid. Udstrakt til verdens befolkning 

som helhed ville det føre til et sammenbrud for naturgrundlaget. Det overstiger naturens bæreevne. 

I stedet for at nære illusioner om, at alle en gang vil komme op på et forbrugsniveau, som kun de 

velstående i dag har råd til, kræver Enhedslisten, at de riges overforbrug ophører. På kort sigt går vi ind for 

kvoter og "grønne overforbrugsafgifter" for miljøbelastende former for forbrug, fx af benzin. En virkelig 

økologisk bæredygtig og socialt retfærdig udvikling vil imidlertid kun være mulig i et socialistisk samfund.  

Ved at anvende begrebet det miljømæssige råderum får vi sat tal på, hvor mange råstoffer vi maksimalt kan 

bruge, når alle mennesker i verden skal have ret til samme råstofforbrug, og der skal tages hensyn til 

miljøet. Råderummet udstikker med andre ord nogle konkrete mål i kg, m2 og m3 for, hvor vi skal hen. Den 

store udfordring de næste 20-30 år bliver at vise, hvordan vi kan sænke det samlede råstofforbrug, samtidig 

med at livskvaliteten øges. 

CO2-udslippet fra afbrændingen af fossile brændsler skal ophøre inden for den nuværende generations 

levetid. Energiforbruget skal reduceres både som led i at sikre et gradvist stop for brug af kul og olie, men 

også som led i omstillingen til en mindre belastende produktions- transport- og forbrugsadfærd. 

Materialeforbruget skal reduceres og ikke bare det materialeforbrug, der indgår som synlige råstoffer i 

slutproduktet, men opfattet som den samlede mængde af materialer, der ‘flyttes rundt på' ved 

fremstillingen, det man kalder produktets samlede ‘økologiske rygsæk'. Vi beslaglægger i virkeligheden 

enorme arealer i andre verdensdele til dækning af vores forbrug. Dette skal begrænses og disse arealer skal 

i stedet anvendes lokalt til afhjælpning af sult og nød, og give grundlag for øget velfærd.  

At bringe overforbruget ned er lige så vigtig som mere traditionelle veje til at udjævne ulighederne i 

samfundet. Vejen hertil er en bred kulturel, økonomisk, social og teknologisk indsats kombineret med en 

overordnet fysisk planlægning af samfundets arealanvendelse. 

Socialt drejer det sig om at omfordele fra privat til kollektivt forbrug på områder, hvor kollektivt forbrug kan 

sikre en mere ligelig adgang til behovsopfyldelse og hvor belastningen af naturgrundlaget samtidig kan 

gøres mindre, også ved at flere deles om at bruge et produkt som f.eks. en bil, en vaskemaskine, en 

computer.  

Økonomisk drejer det sig om at omfordele fra rig til fattig, således at luksusforbruget begrænses. 

Psykologisk drejer det sig om at få gjort op med at markedet skaber kunstige behov og materielle drømme, 

og at få forståelse for at reelle menneskelige behov ikke kan tilfredsstilles med materiel overforbrug. 
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Kulturelt drejer det sig om at mindske mængden af midler til reklame og marketing, sponsorering og andre 

måder hvorpå alle dele af samfundslivet gøres til ‘vedhæng' til profitmaskinen, og i stedet øge mængden af 

midler til reel oplysning og debat om forbrugerspørgsmål, natur og miljøspørgsmål. 

Samtidigt skal de teknologiske muligheder for at reducere ressourceforbruget kunne udnyttes fuldt ud af 

samfundet. De materialer der bruges i produktionen skal så vidt muligt være lokale og fornybare. 

Produkterne skal fremstilles med så lille et ressourceforbrug som muligt. Produkterne skal fremstilles med 

længere levetid og bedre muligheder for reparation i stedet for total udskiftning. De skal kunne skilles ad i 

de bestanddele de er lavet af, så bestanddelene kan genanvendes og en større del af produktionen skal 

baseres på genanvendelse af ressourcer. I dag er det desvære sådan, at det ofte ikke kan betale sig at 

reparere fx elektroniske og elektriske apparater. Vi foreslår derfor, at det offentlige - evt. i tilknytning til de 

kommunale genbrugscentre - etablerer reparationsværksteder på nonprofit-basis. 

Ikke kun størrelsen af ressourceforbruget er central. Sammensætningen af forbruget er lige så vigtig. Det 

enorme forbrug af uønskede, miljøskadelige stoffer skal væk. Der skal også sættes fokus på at undgå udslip 

af sådanne stoffer fra produktionen, hvor de ofte opstår som biprodukter. En omstilling af produktion og 

andre aktiviteter, så dette og anden risiko undgås, er et vigtigt arbejdsområde. Samtidig må nye stoffer og 

metoder ikke tages i anvendelse, før følgevirkningerne er blevet vurderet. 

Solidarisk miljøpolitik 

Det er afgørende for den økologiske opstilling, at alle får mulighed for at være med. Økologi skal være for 

alle. Det betyder at økologiske fødevarer og andre økologiske produkter skal være tilgængelige og billige. 

Derfor arbejder Enhedslisten for: at alle offentlige indkøb omlægges til økologi for momsfritagelse på 

økologiske varer samt pris og avancekontrol, således at der kan sikres gode og billige varer samtidig med at 

de økologiske producenter tilgodeses. 

Enhedslisten støtter kun øgede grønne afgifter under forudsætning af, at det er overforbruget der 

beskattes, at der sikres et basisforbrug der er billigt eller gratis. Alternativt skal der gives social 

kompensation til alle med lav indkomst. 

Bæredygtig byudvikling 

Forbruget af ressourcer i boligerne i Danmark er meget stort. Dels bruges store ressourcer ved opførelse af 

boliger, dels er energiforbruget i boligerne stort. Derfor skal boligbyggeriet omlægges således, at der kun 

opføres boliger med lavest mulige energiforbrug, med et materialevalg baseret på lang holdbarhed og 

lokale materialer. Boligbyggeriet bør desuden planlægges så det indgår i miljømæssigt, socialt og 

økonomisk bæredygtige lokalsamfund. Parkeringsarealet i byerne skal reduceres, især i bymidterne. 

Dermed frigives arealer, som enten kan bebygges eller blive til grønne områder. 

Etablering af store indkøbscentre og kontordomiciler i forstæderne og byområdernes periferi skaber megen 

biltransport og skal undgås. Sådanne arbejdspladser skal i stedet lokaliseres tæt på bymidterne med bedst 

mulig tilgængelighed med kollektiv transport. De enkelte indkøbscentres størrelse skal be-grænses, så de 

ikke udkonkurrerer de lokale dagligvarebutikker i bolig-områderne. 
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Trafikpolitik 

Transportsektoren har et stort ressourcespild og kendetegnes af en fysisk planlægning, der tager større 

hensyn til profit og prestige end en bæredygtig samfundsudvikling. Omkostningerne i form af 

klimabelastninger, forurening, ulykker, arealforbrug og opsplitning af naturen, samt begrænsningen i 

mulighederne for at gå og cykle, er langt større, end den samfundsmæssige og individuelle nytteværdi.  

Der skal satses på bedre og billigere kollektiv trafik, så denne kan overtage størstedelen af bil- og 

flytrafikken. Det fordrer dog, at der sker en massiv udbygning af togtrafikken, suppleret med et fleksibelt, 

finmasket net af busser og letbaner. 

Mange årtiers nedbrydning af den kollektive trafik og ensidig satsning på privatbilisme har skabt en 

situation, hvor en reduktion af arbejdstiden eller en drastisk udbygning af den kollektive trafik er en 

forudsætning for at mange, f.eks. børnefamilier, kan klare sig uden bil. 

I en bæredygtig trafikpolitik skal der sættes målrettet ind mod de mest miljøbelastende transportmidler: 

biler, hurtigfærger og fly. Trafik-sa-nering og -omlægning er nødvendige forudsætninger for at samfundet 

ikke efterlader en tung miljøarv til de næste generationer og disse problemer knytter sig ikke kun til bolig-

arbejdspladstrafikken, men i lige så høj grad til den kaotiske og hastigt voksende fritids- og ærindetrafik. 

Enhedslisten går imod anlæg af flere eller bredere motorveje i Danmark. I byerne skal bilernes tumleplads 

reduceres, bl.a. ved at indføre flere busbaner og cykelstier. 

Godstrafikken foregår i dag næsten udelukkende med energitunge containerskibe og lastbiler, mens 

banegods og småskibstrafik mister terræn. Denne udvikling skal vendes og der skal anlægges 

lavteknologiske decentrale godsterminaler så det atter bliver nemt og billigt at forsende gods, også over 

korte afstande. Der indføres maksimum-grænser for hvor langt lastbiler må køre, bompenge, afvikling af 

kørselsfradraget, indførsel af lastbilafgifter mv. 

Grundstammen i al transport er imidlertid gang og cykling, derfor skal boliger, indkøb, arbejde og fritid 

integreres i et geografisk af-grænset og attraktivt rum. Også af hensyn til befolkningens sundhed er det 

vigtigt at gøre vilkårene for gående og cyklister bedre, således at flere vælger disse transportformer. Dette 

er udgangspunktet for en bæredygtig trafikpolitik, suppleret med at driften af andre transportmidler skal 

baseres på vedvarende energi (brint og vind). 

Energipolitik 

Ganske vist er udslippet af CO2 isoleret set faldet en smule her i Danmark, men reelt er danskernes udslip 

steget. Det skyldes, at en stadig større del af de varer vi køber, bliver fremstillet i lande, hvor man endnu 

ikke er begyndt at gøre noget for at nedbringe energiforbruget og dermed CO2-udslippet. Danskerne har 

således samlet set et af verdens største CO2-udslip pr. indbygger og den udvikling skal vendes. En 

omlægning af energiproduktionen skal baseres på energibesparelser og brug af vedvarende energikilder 

som vindkraft, solenergi, bølgekraft og transportsektoren skal drives med alternativer til fossile brændsler, 

som brint og el fra vedvarende energi. Dette er ikke mindst vigtig i en global sammenhæng, hvor CO2 

udslippet gennem drivhuseffekten spiller den væsentligste rolle i klimaforandringerne. Elforsyningen skal 

decentraliseres og igen underlægges samfundseje og demokratisk kontrol. 
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Det er vigtigt, at der sker en sammentænkning af byudvikling, transportpolitik. energipolitik og placeringen 

af boliger og virksomheder. En produktion baseret på at dække lokale behov vil reducere transportbehov, 

energiforbrug og trafikforurening. 

Men energipolitik handler ikke kun om at forureningen skal reduceres; det handler også om at 

oliereserverne forventes at slippe op i løbet af 15-30 år. Det betyder, at det også af den grund er meget 

vigtigt at nedbringe vores afhængighed af olie. Der er derfor brug for en fortsat udvikling af de vedvarende 

energikilder, herunder at udvikle et transport-system der ikke er baseret på olie. 

Naturforvaltning for mennesker og miljø 

En bæredygtig udnyttelse af naturen indebærer at vi skal "aflevere" en natur til næste generation, der i det 

mindste ikke er ringere end den nuværende. I Danmarks tilfælde er mangfoldigheden af dyr og planter 

kraftigt forringet i løbet af de sidste 100 år. Derfor skal der ske en genopretning af forsvunden natur og 

levevilkårene for dyr og planter skal generelt forbedres. Samfundet har i kraft af sin afgørende indflydelse 

på landskabet ansvaret for at sikre en mangfoldig natur med et rigt dyre- og planteliv. Forureningen fra 

landbrug, trafik og energiproduktion skal reduceres til et niveau, der ikke skader naturgrundlaget. 

Der er så meget kvælstof og fosfor i den gylle som det danske landbrug bringer ud på jorden, at det svarer 

til det urensede spildevand fra 80 millioner mennesker. At husdyrbestanden i Danmark kan være så 

unaturlig stor skyldes at en fjerdedel af foderet er dyrket i udlandet. 

For at undgå forurening af natur, grundvand, dyrkningsjord og fødevarer skal landbrugsproduktionen 

foregå uden anvendelse af pesticider og kunstgødning. Enhedslisten kræver, at alt landbrug omlægges til 

økologisk dyrkning, så vi dermed sikrer sunde fødevarer, ordentlig dyrevelfærd, GMO-fri dyrkning og 

forhindrer fortsat forurening med pesticider i grundvand og naturen. Ved at omlægge landbruget til over-

vejende lokal forsyning, øges føde-varesikkerheden lokalt samtidig med at dansk landbrugs import af 

proteinfoderstoffer fra u-lande kan ophøre.  

Med omlægning af landbruget og færre arealer til dyrkning af svinefoder, kan landbrugets arealer 

reduceres markant, samtidig med at det vil give store muligheder for at landbrugsjord kan bruges til at 

dyrke afgrøder til f.eks. byggematerialer og tekstiler. Dyrkning af hamp til tekstil kan erstatte import af 

bomuld. Hamp og hør kan anvendes til isoleringsmaterialer, halm kan også anvendes til byggematerialer. 

Samtidig vil det optimale økologiske landbrugs ekstensive dyrkningsmetoder give bedre naturværdier med 

flere levende hegn og langt flere pletter med krat eller småskove. Der vil være langt flere afgræssede 

arealer som ikke pløjes op, men ligger hen som vedvarende enge. Mindre dræning vil give fugtige enge 

langs åer og langt flere vandhuller. Der vil endda være mere jord tilovers som kan blive til store 

sammenhængende naturområder, hvor dyr og planter kan trives relativt uforstyrret. 

Dansk fiskeri skal være bæredygtig. Derfor skal blandt andet brugen af tunge redskaber som ødelægger 

havbunden forbydes, og industrifiskeriet reduceres. I stedet skal der bruges mere skånsomme metoder og 

energiforbruget skal mindskes. 

Kampen for at sikre vores naturgrundlag og kampen for at sikre ordentlige eksistensbetingelser for os 

mennesker er en og samme kamp. Det drejer sig om at øge vores indflydelse på den produktion, vi selv er 
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deltagere i samtidig med, at vi mindsker udbytningen: af os selv og det naturgrundlag, som produktionen 

hviler på. 

Både rød og grøn 

Det forhold, at det kapitalistiske samfund bygger på privat ejendomsret og markedsøkonomi har alvorlige 

konsekvenser ikke blot for samfundet og det enkelte menneske men også for naturen og miljøet.  

Den private ejendomsret betyder at væsentlige samfundsmæssige ressourcer udnyttes udfra private 

interesser, hvor ejerne ikke behøver tage hensyn til samfundets interesser. Udnyttelsen styres i stedet af 

ejernes ønske om at optimere deres profitter, ofte uden hensyn til miljøet og fremtidige generationer. 

I den kapitalistiske markedsøkonomi fastsættes priserne alene udfra de omkostninger som indgår direkte 

som en omkostning i produktionen. Alle eksterne omkostninger fremstår som uvedkommende. Det 

betyder, at producenten ikke behøver at tage hensyn til senere konsekvenser af arbejdsmiljøet for de 

ansatte, rovdrift på naturressourcer, ødelæggelse af den biologiske mangfoldighed eller konsekvenser af 

forurening på omgivelserne, hvad enten det er for mennesker eller for naturen.  

På kort sigt kan staten forsøge at afbøde nogle af de mest uheldige konsekvenser af markedsøkonomien og 

den private ejendomsret til produktionsmidlerne og gennem forbud, afgifter og tilskud forsøge at regulere 

udnyttelsen af naturen og mindske de uheldige konsekvenser af produktionen. Grundlæggende kan man 

ikke prissætte naturgoder og sundhed. Vi kan drøfte dem og prioritere dem gennem demokratiske 

processer og det kan markedet ikke erstatte. Derfor er det nødvendigt at bryde med kapitalismen og den 

kapitalistiske markeds-økonomi. 

Enhedslisten kalder sig de rød-grønne i en erkendelse af, at det er nødvendigt med både en rød og en grøn 

kritik af kapitalismen, samt at disse kritikker hænger sammen. Den kapitalistiske vækstøkonomi er ikke 

økologisk bæredygtig og fortsat vækst i ressourceforbruget vil føre til en forringelse af livsvilkårerne for 

fremtidige generationer. Samtidigt rammer konsekvenserne socialt skævt. De rige kan købe sig fri, mens de 

fattige må leve med forringelserne i miljøet. De miljøødelæggelser, som væksten forårsager, vender den 

tunge ende nedad såvel internationalt som i Danmark. 

Miljøkampen drejer sig om at sikre naturgrundlaget og dermed eksistensen for fremtidige generationer. I 

denne kamp er det vigtigt at komme med konkrete bud på bæredygtige måder at producere og organisere 

sig på, og kæmpe dem igennem politisk. Det er også en kamp om at nogles udnyttelse af miljøet ikke må 

true andres sundhed eller undergrave det miljø, som andre lever af. Miljøkampen er således en kamp for 

retfærdighed og lighed generationerne imellem og globalt indenfor den enkelte generation i muligheden 

for at udnytte naturen som vores fælles livsgrundlag. 

6. Frigørelse: kvinde- og kønskamp 

Enhedslistens mål er frigørelse af begge køn fra patriarkatets undertrykkende strukturer. Ligestilling - i 

betydningen lige værd og muligheder - er et vigtigt middel til at opnå en sådan frigørelse. Målet er ikke, at 

alle mennesker skal være ens. Tværtimod er forudsætningen for at både mænd og kvinder kan udfolde sig 

frit og ligeværdigt, at vi gør op med det borgerlige kapitalistiske samfunds normer om, hvad kvinder og 

mænd kan og skal. 
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Kvindekamp i Danmark  

Med 70'ernes kvindebevægelse opnåedes en række fremskridt for kvinder i Danmark, herunder formel 

ligestilling og ligeløn, fri abort, udbygning af gode børnepasningsordninger mv., som gav kvinder lettere 

adgang til et betalt job og økonomisk uafhængighed. Dette understøttedes af en udvikling, hvor det blev 

almindeligt at kvinder fik uddannelse og arbejde.  

Der har imidlertid ikke været konkrete fremskridt på ligelønsområdet siden slutningen af 70'erne, og i 

90'erne er svælget mellem kvinders og mænds løn blevet stadigt større. Denne udvikling skal både ses på 

baggrund af, at der ikke er tilstrækkelig offentlig opmærksomhed omkring og politisk pres for ligestilling, 

samt en økonomisk og samfundsmæssig udvikling, der giver markedet stadig større råderum. Dvs. en 

nyliberalistisk politik, som i Europa f.eks. tvinges igennem via EU og ØMU'en. Den har betydet offentlige 

nedskæringer og privatiseringer med en tiltagende underminering af velfærdssamfundet, flere usikre jobs, 

nye lønsystemer med individuel løndannelse mv., hvor kvinderne ofte trækker det korteste strå. 

Nyliberalismen hindrer kvinders ligestilling og frigørelse.  

Mange kvinder får først chokket, når børnene kommer. I opdragelsen, i uddannelsessystemet og ved 

indtræden på arbejdsmarkedet får piger og kvinder at vide, at ligestillingen er opnået, men når børnene 

kommer, viser det sig at være løgn. Så medfører de skuffede forventninger til arbejdsdelingen i hjemmet og 

dobbeltarbejdet, at individuelle løsninger som skilsmisse eller deltid bliver løsningen med fattigdom eller 

dårligere karrieremulighed og lavere løn til følge.  

Den økonomiske uafhængighed giver danske kvinder ikke køb på. Derfor må arbejdsmarkedet indrettes, så 

det tilgodeser de behov, kvinder - og progressive mænd - har til, hvordan deres arbejdsliv og tilværelse i 

øvrigt kan hænge sammen. Et fleksibelt arbejdsmarked skal være fleksibelt i forhold til børn, familie og 

deltagelse i demokratiet.  

Angrebene på den offentlige sektor, der de senere år er optrappet og EU-koordineret med den økonomiske 

tilpasningspolitik til ØMU'en rammer kvinder tredobbelt: Kvinderne tjener deres penge i og er brugere af 

den offentlige sektor, og det er ydermere kvinderne, der tager over, når de tilkæmpede velfærdsgoder som 

børnepasning og ældreomsorg bliver ringere eller for dyre.  

Kvindeundertrykkelse er et globalt problem. Overalt i verden er det kvinderne, der først rammes af 

fattigdom, marginalisering og vold. Seksuelle overgreb både i familien og i den tredje verdens sexindustri 

har et stort antal børn og kvinder som ofre. I nogle lande har kvinder end ikke de mest elementære 

rettigheder på grund af autoritære styrer eller fundamentalistiske religioner. Forfølgelse på grund af køn er 

ikke asylgrund i de lande, hvis mænd i høj grad er brugere af sexindustrien. 

Hvad er det vi vil?  

Socialisme er en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for at afskaffe kvindeundertrykkelsen. Så 

ud over at kæmpe for at få socialisme, er det nødvendigt at gøre op med kvindeundertrykkelsen overalt 

hvor vi ser den. Den kamp skal kæmpes på arbejdsmarkedet, i hjemmet, i uddannelsessystemet - og i 

Enhedslisten, idet den også er en del af vejen til socialismen.  

Ingen klassekamp uden kvindekamp - ingen kvindekamp uden klassekamp. 
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Revolutionære, socialistiske queer-perspektiver 

Lighed mellem homo- og heteroseksuelle har længe været mantraet på den kønspolitiske dagsorden. For 

såvel homoaktivister som velmenende og solidariske heteroer var det siden 2. verdenskrigs afslutning ofte 

vigtigst at skabe en juridisk lighed - bøssepar og lesbiske par skulle have retten til at være præcis lige så 

borgerliggjorte som par bestående af en mand og en kvinde. 

Kun få bevægelser forsøgte et opgør med denne politik. Bøssernes Befrielsesfront fra 1970'erne med 

afledte aktiviteter (Bøssehuset, Frøken Verden o.l.) var et bud på at ikke bare kræve lighed, men frigørelse - 

retten til at være sig selv gennem et opgør med traditionelle kønsroller og -identiteter. 

Fremkomsten af AIDS i 1980'erne betød et tilbageslag for frigørelsen. 

Sygdommen der i den vestlige verden primært ramte - og rammer - bøsser, betød også en fokusering på det 

faste parforhold og en søgen mod "det sikre". Vedtagelsen i Danmark af det "registrerede partnerskab" kan 

også ses i denne sammenhæng - borgerlige kræfter kunne pludselig se fornuften i at lade bøsserne binde 

sig og ikke fortsætte 1970'ernes "udskejelser", hvorved det blev muligt at opnå et flertal i Folketinget for et 

tilløb til juridisk ligestilling. 

Enhedslisten arbejder aktivt for nedbrydning af enhver kønsbetinget diskrimination. Dette indebærer at 

Enhedslisten arbejder for asyladgang for alle der har været udsat for undertrykkelse på baggrund af køn 

eller seksualitet. 

Gennem historien er der mange eksempler på undertrykkelsen af seksuelle minoriteter på grundlag af 

traditioner, kulturer og religioner. Men også i dag spiller religioner en særlig rolle i undertrykkelsen af 

seksuelle minoriteter og det gør det svært for unge at praktisere seksualiteter eller kønsidentiteter der ikke 

er i overensstemmelse med normen i samfundet. 

Enhedslisten vil arbejde for et opgør med religionernes normativisering af heteroseksualiteten, således at fx 

det danske uddannelsessystem åbent og fordomsfrit informerer om mangfoldigheden af kønsidentiteter og 

seksualiteter samt eventuelle valg af samme.  

Som revolutionære socialister kæmper vi for at forandre historisk betingede strukturer, som fungerer 

vilkårligt og undertrykkende. I stedet skal skabes mere fleksible rammer for menneskelig sameksistens og 

udfoldelse: et opgør med fortidige kulturelle systemer og produktionsforhold. Et eksempel vil være at 

fjerne skellet mellem registreret partnerskab og ægteskabet, et andet vil være arveforhold, der tager højde 

for nutidens og ikke-traditionelle samlivsformer og familieforhold. 

For Enhedslisten er udfordringen at betragte kløften homo/hetero som historisk betinget og den 

heteroseksuelle norm som påtvunget. Vi skal ikke acceptere minoritetsstatus, men sætte spørgsmålstegn 

ved selve normaliteten, præcis som også den lesbiske feminisme allerede gjorde det i 1970'erne. Det er 

ikke minoriteten der er problemet, men den alt for trangt definerede norm. 

Det kønspolitiske arbejde og det queerperspektiv i Enhedslisten skal tage sit udgangspunkt heri, og 

fællesskabet med kvindepolitiske opgør med fx patriarkalske normer og undertrykkelsesmekanismer er 

dermed tydeligt. 
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7. Den socialisme vi kæmper for  

Fremtidens musik kan og skal ikke komponeres på forhånd - de mennesker, som kæmper mod kapitalismen 

og dens konsekvenser, skal være komponisterne. Det er dem, som kommer til at bestemme socialismens 

udformning.  

Det udelukker imidlertid ikke, at det er nødvendigt at opstille nogle målsætninger for det socialistiske 

alternativ, vi kæmper for. En socialisme, der peger frem mod et klasseløst/kommunistisk samfund. Dvs. et 

samfund, hvor den enkeltes frie udvikling er betingelsen for alles frie udvikling, og et samfund hvor enhver 

yder efter evne og nyder efter behov.  

Bevidstheden udvikles i kampen mod den undertrykkelse, som det kapitalistiske samfundssystem 

forårsager. Men en af betingelserne for, at denne kamp kan udvikle sig til mere end reformkrav inden for 

det beståendes rammer, er en forestilling om et andet og bedre samfundssystem - et socialistisk alternativ.  

Disse forestillinger tager blandt andet udgangspunkt i nogle af de elementer i det kapitalistiske Danmark, 

som peger fremad mod socialismen. Det er f.eks. eksistensen af en offentlig sektor, hvor der i princippet er 

tale om en behovsstyret produktion - selv om behovene naturligvis påvirkes af, at vi lever i et kapitalistisk 

samfund. Det gælder også det faktum, at en lang række ydelser finansieres solidarisk og stilles til rådighed 

for de borgere, som har brug for disse - samt at vi har en højt uddannet arbejdskraft, som umiddelbart er i 

stand til at overtage den fulde kontrol med deres arbejdsplads.  

Hertil kommer, at liberalismen har spredt den illusion, at kapitalismen kan give det enkelte menneske 

mulighed for at udfolde sig frit både som producent og forbruger. Modsæt-ningen mellem disse illusioner 

og virkeligheden giver også gode muligheder for at udvikle socialistiske visioner. 

Socialistisk økonomi  

Socialisme er et samfundssystem, hvor der produceres for at dække menneskelige behov og ikke for at 

opnå en profit. Den private ejendoms- og råderet til produktionsmidlerne er ophævet og erstattet af 

forskellige former for kollektive ejerformer, kendetegnet ved et fuldt gennemført demokrati i forhold til 

både produktionens indhold og udførsel. Under socialismen stopper demokratiet ikke ved døren til 

arbejdspladsen eller indkøbsstedet.  

Styringen af samfundets økonomiske ressourcer er ikke længere overladt til en lille magtfuld klasse af 

kapitalister og kræfternes frie spil, men indgår som en meget væsentlig del af det, som alle mennesker er 

med til at bestemme over. Kapitalistklassens ejendomsret til produktionsmidlerne skal ophæves, fordi den 

skaber en fundamental ulighed, udbytning og undertrykkelse af de ikke-besiddende. Markedskræfternes 

frie spil skal standses, fordi de fører til en blind vækst alene drevet af jagten på størst mulig profit. Det skal 

være slut med profitjagten, fordi den katastrofalt tilsidesætter de menneskelige behov, nedslider og 

invaliderer arbejdskraften og truer selve naturgrundlaget for menneskeheden.  

Den socialistiske revolution erstatter kapitalismen med en demokratisk planlagt og kontrolleret 

behovsstyret økonomi. Produktionsmidlerne vil blive overtaget af arbejderne på de forskellige 

virksomheder og vil blive drevet og videreudviklet på basis af et arbejdspladsdemokrati i samspil med de 

politiske organer, der fastlægger de økonomiske mål og rammer. Arbejderråd, beboerråd og brugerråd er 
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sammen med interesseorganisationer og græsrodsbevægelser vigtige dele af det socialistiske demokrati, 

hvor deltagelsen i beslutningerne kan ske med forskellig udgangspunkter. Åbenhed og gennemsigtighed i 

de politiske beslutninger og de økonomiske forhold er hånd i hånd med det direkte demokrati vigtige 

midler til at sikre, at alle bliver aktive deltagere i styringen af samfundet og ikke blot tilskuere på sidelinjen.  

Under socialismen vil forskellige kollektive produktions- og virksomhedsformer kunne udvikles, lige fra 

stats- og kommunalt ejede virksomheder over produktionskollektiver og kooperativer til virksomheder ejet 

af beboerforeninger eller andre lokale organisationer og institutioner. Grundlaget for virksomhederne skal 

være, at de fungerer for at opfylde reelle behov under størst mulig hensyntagen til mennesker og miljø. 

Derfor skal produktionen som udgangspunkt ske så tæt som muligt på både leverandører og aftagere, men 

naturligvis afpasset i forhold til produktionens art. En overordnet planlægning og prioritering af 

produktionen skal derfor spille sammen med et nærdemokrati, der giver arbejderne på de enkelte 

virksomheder og de lokale demokratiske organer størst mulig råderum til at tilrettelægge en produktion, 

der opfylder såvel lokale behov som de behov, der skal varetages for hele samfundet.  

Socialismen skal være en mangfoldighed af initiativer, der ikke be-grænser, men åbner for nye muligheder, 

så længe det blot sker under hensyntagen til helheden og med det overordnede mål at skabe en bedre 

tilværelse for alle og ikke kun de få. Socialismen bliver dermed grundlaget for en mere lige fordeling, også 

på internationalt plan. Fundamentet for et retfærdigt og økologisk bæredygtigt samfund vil være skabt. 

Demokratiske rettigheder  

Ophævelsen af den private ejendomsret til produktionsmidlerne er således en vigtig forudsætning for 

socialisme, men den er langt fra tilstrækkelig. Det viser ikke mindst erfaringerne fra de påståede 

socialistiske samfund, hvor et lille, privilegeret mindretal udøvede et diktatur på bekostning af 

befolkningsflertallet. De uhyrlige forbrydelser mod menneskeheden, der her er begået, illustrerer hvad der 

sker, når magt korrumperer hos en lille elite og når socialistiske elementer i den økonomiske og sociale 

politik ikke underbygges af en styrket politisk bevidsthed og gennemførte demokratiske rettigheder. Når 

partiet fra at være et organ for politisk inspiration og vejledning bliver et selvstændigt magtorgan udenfor 

folkelig kontrol. 

Demokrati betyder for os folkets magt. Socialismen skal udvide de demokratiske rettigheder og de 

personlige og kollektive frihedsrettigheder og gøre dem reelle - ikke indskrænke dem, som vi tidligere har 

set det gjort i socialismens navn.  

Sat på spidsen kan man sige, at kapitalismen giver alle den samme »frie ret« til at vælge mellem 

husvildeboligen eller luksusvillaen - og den samme »demokratiske ret« til at købe sig en avis eller en tv-

station som politisk talerør. Friheden såvel som de demokratiske rettigheder er umådeligt skævt fordelt i 

selv det »perfekte« borgerlige demokrati.  

Således er afskaffelsen af den enorme økonomiske og sociale ulighed en forudsætning for og et vigtigt 

middel til at gøre de demokratiske rettigheder og frihedsrettighederne reelle i det socialistiske samfund. 

Omvendt kan kun frihed og demokrati sikre, at magten ikke falder i hænderne på et nyt samfundslag, der 

tilraner sig økonomisk magt og sociale privilegier på befolkningens bekostning. Friheden og de lige 

muligheder betinger således gensidigt hinanden.  
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Det socialistiske samfund skal altså ikke bare bevare, men også øge det reelle indhold i de individuelle og 

kollektive demokratiske rettigheder og frihedsrettigheder, der formelt er gældende i fx Danmark: Forsam-

lingsfrihed og strejkeret, ytrings- og pressefrihed, religionsfrihed, organisationsfrihed (herunder lige 

rettigheder for alle politiske partier), mindretalsbeskyttelse, lige rettigheder uanset køn, etnisk baggrund 

eller seksuel orientering, osv. osv.  

Socialistisk demokrati er således langt mere end et kryds ca. hvert fjerde år. Først og fremmest må 

socialismen bygge på folkets overtagelse af magten gennem selvforvaltning i nærmiljøet - i form af 

arbejder-, bolig-, forbrugerråd m.fl. - som skal sikre, at de involverede har mulighed for at deltage direkte i 

beslutningsprocessen.  

Dette basisdemokrati skal koordineres og suppleres på det overordnede samfundsmæssige plan for at 

muliggøre en bevidst planlægning af samfundets ressourcer til gavn for mennesker og miljø. Der vil da også 

være regionale, nationale og endda internationale organer bestående af folkets repræsentanter, som 

vælges direkte på en sådan måde, at også mindretal får mulighed for at komme til orde og være med til at 

træffe beslutninger.  

Vigtige elementer i forbindelse med valg af repræsentanter vil være åbenhed i beslutningsprocesserne, 

mindretalsbeskyttelse, en form for tilbagekaldelsesret og rotationsprincipper samt en aflønning af de valgte 

på samme niveau som dem, de repræsenterer.  

Det demokratiske grundlag for det socialistiske samfund er afgørende for, at socialismens mål kan nås. 

Revolutionen, afskaffelsen af kapitalmagten, er snarere begyndelsen end slutpunktet for den proces, der 

skal frigøre menneskeheden. 

Modsætninger i det socialistiske samfund  

I en længere årrække efter en socialistisk revolution vil der fortsat eksistere rester fra det tidligere 

kapitalistiske samfundssystem, f.eks. i form af privat erhverv, indtægtsforskelle og udnyttelse af 

markedsmekanismer. Derfor vil en egentlig klassekamp i en lang periode fortsat være en væsentlig drivkraft 

i udviklingen.  

Udbytningen af andres arbejdskraft skal bringes endeligt til ophør, og der skal opmuntres til en kollektiv 

organisering af arbejdet. Der vil fortsat foregå en politisk kamp om produktionsresultatet 

hvor meget der skal bruges til at sikre gamle og syge, til uddannelse, fornyelse og udvikling af 

produktionsapparatet, til kollektive goder mv. Der vil måske være konflikter mellem lokale og centrale 

niveauer eller mellem forbrugsønsker og økologisk nødvendighed.  

Der vil være brug for en fortsat kamp for kvindernes frigørelse, kamp mod diskrimination af etniske 

minoriteter og seksuelle minoriteter, kulturkamp mod reaktionære fordomme af mange slags osv. Det 

socialistiske samfund er ikke en statisk idyl, men en fortsat revolutionær proces.  

I alle disse konflikter og kampe er frihed og demokrati det socialistiske samfunds centrale redskab til at 

bekæmpe stagnation, tilbageskridt og nye undertrykkelsesformer - og til at sikre en dynamisk og positiv 

samfundsudvikling. 
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Intet givent endemål  

Der er intet givent endemål. En demokratisk socialisme vil til enhver tid udformes af befolkningen i 

samtiden. Ikke desto mindre er det vigtigt at opstille utopier, som bryder med den af kapitalismen 

dikterede mulighedshorisont vi til daglig begrænses af. Med afsæt i den kommunistiske vision om det 

klasseløse samfund drømmer vi om menneskehedens frigørelse. En frigørelse der inden for rammerne af et 

reelt demokrati befrier menneskets naturlige forudsætninger for omsorg og respekt for mennesker, dyr og 

hele den skønne klode. 

8. På vej mod en socialistisk samfundsomvæltning 

Den socialisme, vi arbejder for, skal altså først og fremmest erstatte den nuværende kapitalmagt med hele 

befolkningens demokratiske, aktive styring af samfundsudviklingen. Dette ambitiøse mål har naturligvis 

konsekvenser for de midler og den strategi, vi bruger.  

Da socialismen vil fjerne de økonomiske og politiske magthaveres magt og privilegier, kan den kun indføres 

i forbindelse med et revolutionært brud med kapitalismen og den herskende klasse under kapitalismen - 

borgerskabet.  

Socialistiske revolutioner kan måske nok gennemføres i enkelte lande og forskudt over tid. Men en egentlig 

igangsættelse af den gigantiske forandringsproces, som socialismen er udtryk for, forudsætter, at 

revolutionen hurtigt breder sig til de centrale kapitalistiske nationer, ellers vil revolutionen blive slået 

tilbage ideologisk, økonomisk og i yderste konsekvens også militær krig fra den omgivende kapitalistiske 

verdens side.  

Den socialistiske revolution kommer ikke af sig selv. Den vokser ud af hverdagens folkelige kampe mod det 

kapitalistiske samfunds overgreb mod miljø, levevilkår, demokrati og menneskerettigheder og for retten til 

at forvalte den merværdi de arbejdende selv har skabt. Derfor er målet for Enhedslistens politik at skabe en 

folkelig organisering og mobilisering for en rød og grøn politik. Enhedslistens repræsentation i Folketinget 

er et af midlerne til at skabe denne mobilisering. 

Klassekamp  

Arbejderklassen, det store flertal af befolkningen der er udsat for udbytning, spiller en afgørende rolle i 

disse hverdagens kampe. Under kapitalismen står arbejderklassen i et objektivt modsætningsforhold til 

borgerskabet. Kampen om hvad der skal produceres, hvor der skal produceres, hvordan der skal 

produceres, hvem der skal producere og hvordan resultatet af produktionen skal fordeles, er en 

grundlæggende kilde til klassekonflikter i et kapitalistisk samfund.  

Arbejderklassen har også en styrke i kraft af sin placering i forhold til produktionen. Arbejderklassen kan 

sætte samfundet i stå, men kan også direkte og umiddelbart overtage kontrollen med produktionsmidlerne 

og fortsætte produktionen som et led i et opgør med en enkelt kapitalist eller hele borgerskabet.  
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Gang på gang, når »nytænkende« (borgerlige) filosoffer har erklæret arbejderklassen for ikke-eksisterende 

og klassekampen for død, er netop den samme, fundamentale klassekamp mellem arbejdere og 

kapitalejere blusset op på ny få år efter.  

Men klassekamp er ikke kun en kamp på arbejdspladsen mellem arbejdere og arbejdsgivere. Kampen for et 

bedre liv er også en kamp for et velfærdssamfund i videste forstand. Imod udstødning af de svageste. For 

fuld dækning af tabt arbejdsfortjeneste for alle, der ikke kan arbejde eller ikke kan få et arbejde. For gratis 

og gode hospitaler, skoler og institutioner osv.  

Og det er kampen for et økologisk samfund, der ikke truer folkesundheden på kort sigt og 

naturrigdommene, ja, hele menneskehedens eksistens, på lang sigt.  

Det er kamp for demokrati og folks indflydelse på samfundet. Mod undertrykkelse og diskrimination af 

enhver art. Og for en fredelig og retfærdig verden, der ikke konstant må leve i frygt for altødelæggende 

krige. 

Solidaritet, aktionsenhed og alliancer  

Fundamentet for den socialistiske kamp er solidaritet. Hver for sig kan vi intet stille op mod kapitalmagten. 

Splittelse mellem arbejdere og arbejdsløse, gamle og unge, kvinder og mænd, indvandrere og indfødte - er 

gift, ikke bare for socialismen, men også for kampen for en nok så lille forbedring nu og her. »Del og hersk« 

har været magthavernes parole siden slavesamfundenes tid.  

»Lagkageteorier« om, at dele af arbejderklassen kan få mere, hvis andre får mindre, er farlige. Tværtimod: 

Jo dårligere forhold det f.eks. lykkes at give de arbejdsløse, jo dårligere forhold kan man slippe af sted med 

at byde dem, der er i arbejde. Styrkeforholdet mellem klasserne er det afgørende - og splittelse og 

manglende solidaritet svækker arbejderklassen afgørende.  

Derfor er det en helt central opgave for socialister at bekæmpe og overvinde disse splittelser. At opbygge 

en fælles, solidarisk kamp på tværs af A-, B- og C-hold og på tværs af racer, køn og grænser.  

Også på en anden led er målet at overvinde splittelse. Når det drejer sig om bevægelse og aktivitet for et - 

nok så beskedent - fælles mål, står vi skulder ved skulder med alle, der vil være med. Frem for sekterisk at 

afskrive dem, der ikke har det samme socialistiske perspektiv som os, opfordrer vi tværtimod alle - også de 

reformistiske partiers top, hvis de på papiret har samme mål - til sammen med os at gå et nok så lille skridt i 

den rigtige retning.  

Endelig arbejder vi konsekvent for at opbygge alliancer med de mellemlag og små selvstændige, som på 

mange måder også er magtesløse ofre for det kapitalistiske system. Dels ved at få dem med i de kampe, 

hvor de umiddelbart har samme interesser som arbejderklassen (miljø, fred, velfærd m.v.). Men også ved at 

vi udvikler en politik, der giver antikapitalistiske svar på netop disse gruppers problemer. Det kan f.eks. 

være krav om, at universitetsforskerne skal have en høj grad af selvbestemmelse og ikke være i lommen på 

privatkapitalistiske sponsorer. Eller krav om, at en statslig kreditinstitution skal byde små selvstændige 

mere menneskelige vilkår end bankerne gør.  

Historisk har det vist sig, at ungdommen ofte spiller en vigtig rolle i forbindelse med radikale 

samfundsforandringer. Ungdommen er naturligvis splittet mellem forskellige klasser og lag, men alligevel 
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kan uddannelsesinstitutioner danne et godt udgangspunkt for aktiviteter i kampen mod nyliberalismen og 

diverse reaktionære regeringers konkrete politik. Det gælder både unge fra det almene gymnasium og 

universiteterne samt de unge, som er i færd med at tage en erhvervsuddannelse.  

Socialismens eneste naturlige modstander er det borgerskab, der udgør en mikroskopisk del af 

befolkningen. En socialistisk strategi må derfor have som sit naturlige sigte at samle befolkningens 

overvældende flertal i en samlet front mod kapitalismen. 

Reformkamp og bevægelser  

De græsrodsorganisationer og bevægelser der er aktive, og de kampe, der foregår her og nu, er spirerne til 

den samfundsforandring, vi ønsker. Derfor giver det sig selv, at vi ikke vrænger på næsen af »reformer«. 

Tværtimod er vi de første til at rejse reformkrav - om det så er et feriekrav i fagforeningen eller et krav i 

Folketinget om lovforbud mod sprøjtegifte.  

Når Enhedslisten tager afstand fra »reformismen« i Socialdemokratiet og SF, handler det således ikke om, 

at vi tager afstand fra »små skridt fremad«. Men om, at vi ikke tror på klassesamarbejdet som vejen til 

faktisk at få gennemført nogle holdbare reformer. Hverken kapitalejerne eller de skiftende regeringer, der 

danser efter kapitalens pibe, vil ofre en krone af kapitalens profitter på en reform, hvis ikke de bliver 

presset til det. Derfor er gode argumenter og gode frokoster bag lukkede døre overordnet set ikke vejen 

frem - hverken ved overenskomstforhandlingen eller på Christiansborg.  

Reformer får man gennemført ud fra en styrkeposition. Og en styrkeposition opnår man kun ved folkelig 

mobilisering, organisering og aktion, strejker, demonstrationer, ideologisk og kulturel kamp, civil ulydighed 

osv.  

Enhedslistens vigtigste arbejde ligger derfor i bevægelserne i fagbevægelsen, de uddannelsessøgendes 

organisationer, miljø-organisationer, internationale solidaritetsorganisationer, fredsbevægelser osv. Vi 

arbejder for at disse bliver aktive, kæmpende og demokratiske bevægelser. Ægte demokrati er den bedste 

garanti mod pamperi og passivitet. Omvendt er aktive medlemmer det bedste udgangspunkt for at skabe et 

levende demokrati. 

Brud med det kapitalistiske system  

Vores afstandtagen til »reformismen« drejer sig også om, at vi ikke lader vores kamp for reformer 

begrænse af det kapitalistiske samfunds snævre rammer. Når vi f.eks. kæmper for det indlysende og i 

udgangspunktet beskedne reformkrav at afskaffe arbejdsløsheden, er vi således ikke bange for også at 

bruge de nødvendige midler til at gøre kravets gennemførelse realistisk: At lade staten lave 

produktionsvirksomheder, at antaste arbejdsgivernes ret til massefyringer, at gennemføre en radikal 

sænkning af arbejdstiden og mere af samme skuffe - selv om meget af dette bryder med det kapitalistiske 

systems grundlove.  

Hvis kapitalejerne vil blokere for reformer med trusler om kapitalflugt, vil vi ikke pænt opgive og sige 

undskyld, men tværtimod rejse krav om yderligere indgreb mod kapitalen, der kan vanskeliggøre 

kapitalflugten: Lukning af Børsen og nationalisering af bankerne f.eks.! 
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Revolutionens nødvendighed  

Enhedslisten har ikke illusioner om, at socialismen bliver virkeliggjort som summen af et antal reformer, 

gennemført over en længere årrække.  

Centrale reformkrav, som f.eks. en definitiv afskaffelse af arbejdsløsheden, kan netop kun gennemføres ved 

at bryde med det kapitalistiske systems rammer. Og det er en dyrekøbt historisk erfaring, at den 

samfundsklasse, der sidder på kapitalmagten, ikke godvilligt tillader sådanne brud. Heller ikke selv om et 

befolkningsflertal står bag ønsket om en samfundsforandring. Den herskende klasse vil bruge alle midler, 

fra økonomisk sabotage til voldelig undertrykkelse, for at forhindre en sådan udvikling.  

Derfor er det nødvendigt at gennemføre en revolution - i betydningen et gennemgribende systemskifte, 

hvor en mobiliseret og velorganiseret arbejderklasse og dens allierede fratager den herskende klasse de 

enorme magtmidler, den reelt bestyrer i dag.  

Konkret drejer det sig selvfølgelig om overtagelse af de økonomiske nervecentre (arbejderovertagelse af de 

større virksomheder, demokratisk kontrolleret samfundseje af bank- og kreditvæsen), men også om at 

erstatte centrale dele af statsapparatet med nye folkemagtsorganer. Frem for alt opløsning af politiet og 

militæret, der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste, alt for effektive, allierede. Et socialistisk 

samfund kan ikke bare »overtage« den nuværende stat, som fundamentalt set er indrettet til at organisere 

og forsvare netop et kapitalistisk samfund. Det gælder den danske stat, og endnu mere altomfattende den 

EU- stat, der er under opbygning.  

Det er nødvendigt at forberede en sådan revolution. I takt med at der vindes folkelig opbakning til 

revolutionære brud med kapitalismen, må der opbygges demokratiske folkemagtsorganer, som har den 

organiserede styrke til at vinde den konfrontation med kapitalmagten, som på et eller andet tidspunkt vil 

bryde ud. Lige så stærkt som Enhedslisten afviser terrorisme og elitære kup, lige så stærkt afviser vi at bøje 

nakken og vende den anden kind til i en situation, hvor borgerskabet griber til udemokratisk 

magtanvendelse. 

Enhedslistens hovedopgaver  

Folkelig mobilisering og folkelige bevægelser er kernen både i kampen for socialismen og i den daglige 

forsvarskamp, men socialismen vokser ikke spontant ud af de forskellige bevægelsers kampe. 

Revolutionære partier spiller også en vigtig og nødvendig rolle.  

I den daglige kamp skal Enheds-listen virke som inspirator og organisator i de folkelige bevægelser. 

Enhedslisten skal gennemføre en omfattende analyse af de konkrete økonomiske og politiske styrkeforhold 

i samfundet for herudfra at lægge en strategi både for den dagsaktuelle kamp og for kampen for 

socialismen. Enhedslisten skal være med til at opbygge og udvikle kæmpende, demokratiske bevægelser og 

græsrodsorganisationer. Enhedslisten skal arbejde for at samle og styrke de bevægelser og kræfter, der 

gennem alliancer kan fremme den fælles kamp. Enhedslisten skal udvikle sig til et parti, som er i stand til 

aktivt at deltage i og påvirke klassekampen. Enhedslistens parlamentariske arbejde er et vigtigt redskab i 

arbejdet for at opnå disse mål. 
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SF's Princip-og Perspektivprogram 2003 og fremefter 1 

Vedtaget af SF's landsmøde 16.-18. maj 2003 i Odense. 2 

1. Indledning: SF er et socialistisk og et grønt parti 3 

 Vi står overfor så store udfordringer, at en ny social og miljømæssig udvikling er nødvendig, hvis 4 

civilisationen skal overleve og hvis der skal skabes anstændige levevilkår for alle. 5 

Den store forskel mellem rige og fattige i verden er en tikkende bombe for os alle. Miljøproblemerne vokser 6 

og ændrer grundlæggende ved livsbetingelserne på jorden. Vi slider så meget på de naturlige ressourcer, at 7 

ressourceknaphed i stigende grad skaber konflikter. Vi oplever voldsomme teknologiske forandringer, som 8 

ændrer arbejdsbetingelserne og som gør mennesket i stand til at gribe ind i naturen på en radikalt ny måde. 9 

Vi oplever en social marginalisering, hvor flere og flere køres ud på et sidespor - også i den rige del af 10 

verden - hvilket nødvendiggør radikalt nye tiltag, hvis sammenhængskraften i samfundet skal fastholdes. 11 

Der er udviklet stadig mere raffinerede våbensystemer, der fortsat gør verden til et usikkert sted at leve i. 12 

Globaliseringen finder i øjeblikket sted på et liberalistisk grundlag, der styrker de kapitalistiske 13 

markedskræfter og de transnationale selskaber. 14 

Men udviklingen kan ændres - hvis vi vil. Det forudsætter et opgør med kapitalismen og folkelig opbakning 15 

bag en ny social udvikling, hvor hensynet til menneskelig og social udvikling og ansvarlighed overfor miljøet 16 

vejer tungere end kortsigtede økonomiske interesser. 17 

SF's udgangspunkt er en udogmatisk socialisme, der har sit udspring i arbejderbevægelsens kampe og i den 18 

marxistiske samfundsforståelse. Den har rod i en humanistisk og kulturradikal tradition, der vægter 19 

menneskelig udfoldelse og medmenneskelig ansvarlighed. Den er inspireret af den danske 20 

selvforvaltningstradition. Og den er påvirket af de folkelige kampe i sidste halvdel af det 20. århundrede for 21 

bl.a. fred, ligestilling og miljømæssig bæredygtighed. 22 

Kernen i SF's socialismeopfattelse er, at det er mennesket, der skal skabe og styre både sit eget liv og 23 

udviklingen af samfundet. SF ønsker, at den enkeltes frie og alsidige udvikling skal være både mål og middel 24 

for hele samfundets udvikling. Arbejderbevægelsen - som SF er en venstreorienteret del af - har fra starten 25 

lagt afgørende vægt på fælles kamp for både at give den enkelte mulighed for at gøre en indsats for 26 

fællesskabet og at skabe et samfund, der giver alle mennesker reel mulighed for fri og alsidig livsudfoldelse. 27 

Alle borgere skal have mulighed for at tage stilling til og ansvar for samfundets udvikling i fællesskab med 28 

andre. Det er kun muligt, hvis nogle af samfundets grundlæggende strukturer og magtforhold 29 

revolutioneres. 30 

SF's socialismeopfattelse bygger i særlig grad på 31 

· en grundlæggende kritik af det bestående samfund, dets uretfærdigheder og dets skæve magtforhold 32 

· en vision om et andet og bedre samfund, som sætter menneskers frihed og mulighed for at realisere deres 33 

drømme og livsprojekter i centrum 34 

· en fundamental overbevisning om, at værdier som frihed, lighed, solidaritet og miljømæssig 35 

bæredygtighed kan og skal være grundlaget for en progressiv samfundsudvikling 36 
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· en erkendelse af, at en sådan grundlæggende forandring og forbedring af samfundet kræver, at 37 

magtforhold og økonomiske relationer ændres tilsvarende, nationalt såvel som internationalt 38 

· at fremtiden skaber bedre vilkår for menneskers livsudfoldelse, hvis den formes gennem en åben 39 

demokratisk dialog og bevidste politiske prioriteringer 40 

SF tror på menneskers vilje og evne til selv at tage magten og ledelsen over samfundet og dermed skabe en 41 

ny og positiv fremtid. 42 

2. Strategi: Demokratisk socialisme 43 

2.1. Socialismen er mulig 44 

SF's samfundsvision er ambitiøs og international. SF tror på, at mennesker selv og i fællesskab kan og skal 45 

tage magten og ledelsen over hverdagen og samfundet. 46 

SF arbejder for demokratiske rettigheder for alle, for at alle mennesker kan udfolde sig frit og har mulighed 47 

for at realisere deres potentialer indenfor rammerne af fællesskaberne, og for et bæredygtigt samfund for 48 

nuværende og kommende generationer. 49 

SF vil et socialistisk samfund. Det betyder: 50 

· at den enkeltes frie udvikling er forudsætningen for samfundets frie og alsidige udvikling, hvilket 51 

indebærer at alle sikres adgang til udviklende arbejde, alsidige forbrugsmuligheder, et righoldigt kulturliv og 52 

tid til personlig udfoldelse 53 

· at forsvare den enkeltes retssikkerhed samt ret til og mulighed for frit at ytre sig; 54 

· at frihed, lighed, solidaritet og økologisk ansvarlighed er grundlaget for samfundets udvikling. Et samfund, 55 

der på en gang bygger på alles mulighed for livsudfoldelse og den enkeltes ansvar for fællesskabets 56 

demokratiske værdier 57 

· at de demokratiske principper og rettigheder, vi kender i dag, udvides og styrkes, så de omfatter alle dele 58 

af samfundet - også det økonomiske liv og den offentlige sektor, for bl.a. at sikre brugere og ansatte 59 

indflydelse på deres nære hverdag 60 

· at Folketinget vil være det danske samfunds højeste demokratiske myndighed, der fastlægger rammerne 61 

for de selvforvaltende enheder og de sociale fællesskaber 62 

· at samfundets prioriteringer - økonomisk, økologisk og socialt - fastlægges efter åben, fri demokratisk 63 

debat og at anvendelsen af markedskræfterne skal rettes ind efter disse hensyn 64 

· en stærk demokratisk kontrol med markedet og den finansielle sektor for bl.a. at sikre miljø og for at 65 

undgå monopoldannelse og konkurrenceforvridning 66 

· at der udvikles menneskelige fællesskaber omkring arbejde, bolig og fritid, som giver indhold og mening 67 

for den enkeltes udfoldelse. Den enkeltes indsats for fællesskabet opmuntres og værdsættes 68 
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· at den socialistiske markedsøkonomi er præget af forskellige former for fælleseje og råderet over de 69 

vigtigste produktionsmidler og den finansielle sektor. Der vil dog også være et islæt af privateje 70 

· at sociale og miljømæssige hensyn inddrages overalt i samfundet. Dette indebærer en ny vækstmodel 71 

baseret på forsigtighedsprincippet, regulering og nye miljøvenlige teknologier 72 

· at samfundet fortsat vil være under konstant udvikling. Forskelligheder og modsætninger, nye problemer 73 

og nye behov vil hele tiden stille nye udfordringer for en socialistisk samfundsbevægelse 74 

Moderne socialisme er en international bevægelse. Derfor arbejder SF for menneskerettigheder, for global 75 

lighed og demokratisering af internationale forhold, og for at alle mennesker frigøres fra politisk, 76 

økonomisk, social, kønsmæssig, etnisk, religiøs og anden undertrykkelse. 77 

2.2. En ny vej til et bedre samfund 78 

SF vil en grundlæggende ændring af samfundet. Strukturer og mekanismer i samfundet skal i små og store 79 

skridt gradvist omdannes, så demokrati, frihed, social retfærdighed og bæredygtighed gøres til de bærende 80 

principper for samfundets udformning og udvikling. Det forudsætter en revolutionær proces, hvor et flertal 81 

i befolkningen gradvist afskaffer kapitalismen. 82 

Det bliver ikke en nem og gnidningsløs udvikling. Dervil til enhver tid være højrekræfter, som vil bekæmpe 83 

ændringerne, fordi de ikke ønsker SF's vision om et nyt samfund, og fordi en socialistisk udvikling vil true 84 

deres interesser og privilegier. Forandringsprocessen vil være båret af stadig mere gennemgribende 85 

reformer, hvis langsigtede konsekvens vil være en egentlig afskaffelse af den kapitalistiske magtstruktur. 86 

SF kan ikke løfte opgaverne alene. Hvis det skal lykkes at få ændret samfundet grundlæggende, skal der 87 

skabes en bred alliance i befolkningen, som ønsker og støtter en grundlæggende samfundsforandring. I 88 

samarbejde med folkelige bevægelser skal der i de parlamentariske forsamlinger skabes alliancer, som vil 89 

gennemføre de nødvendige grundlæggende forandringer. 90 

Det betyder bl.a: 91 

· at de vigtigste produktionsmidler gradvist underlægges demokratisk samfundsmæssig styring; 92 

· at det parlamentariske demokrati vil blive styrket og udvidet til at omfatte overordnede mål for 93 

samfundsøkonomiens udvikling og blive styrket gennem den socialistiske markedsøkonomis demokratiske 94 

selvstyre på virksomhederne, en grundlæggende reform af statsapparatet og dannelsen af nye og bredere 95 

demokratiske selvforvaltningsorganer; 96 

· at magtstrukturer og magtkoncentrationer nedbrydes og demokratiseres, at økonomiske, politiske og 97 

sociale privilegier afskaffes, og at demokratiets rækkevidde stadig udvides. 98 

I Danmark kan vi gå foran i en sådan grundlæggende samfundsforandring i socialistisk retning, men en 99 

fuldstændig omdannelse af samfundet må gå hånd i hånd med en tilsvarende samfundsforandring i en 100 

række andre lande, der har betydning for Danmark som naboer eller partnere. En internationalistisk linje 101 

med alliancer med partier og bevægelser i andre lande er derfor en nødvendighed. 102 

2.2.1. Skabelse af en bred alliance 103 
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Vejen til socialismen går gennem en demokratisk proces, hvor samfundet omformes gennem lovgivning, 104 

men hvor det er lige så vigtigt at påvirke holdninger og skabe den nødvendige folkelige opbakning. I den 105 

forstand er der også tale om en kulturkamp om det ideologiske overherredømme i samfundet. 106 

SF's demokratiske vej til socialismen betyder, at et flertal blandt vælgerne skal bakke reformprocessen op. 107 

Det er derfor af afgørende betydning at skabe en bred alliance i befolkningen, som støtter en progressiv 108 

samfundsudvikling. En sådan alliance er ikke udelukkende bundet til snævre klasseinteresser og 109 

klassekampen i traditionel forstand. Det har aldrig været nok at opfatte det enkelte menneske som 110 

lønmodtager. Mennesker har brug for gode og stærke visioner for at tage politisk stilling. Men det er 111 

samtidig nødvendigt at løse de konkrete problemer, som ikke mindst den dårligt stillede del af befolkningen 112 

møder. Den sociale sammenhæng, man indgår i, vil fortsat spille en vigtig rolle i menneskers politiske 113 

stillingtagen. Men det vil samtidig være muligt at vinde tilslutning til socialistiske visioner, selvom det 114 

strider imod den enkeltes helt snævre økonomiske egeninteresse. 115 

Fagforeninger har stor betydning i den politiske kamp. Arbejderbevægelsens traditionelle værdier om 116 

fælles kamp for at opnå resultater, der giver bedre forhold for den enkelte og gavner fællesskabet, skal 117 

udbredes til store dele af samfundet. 118 

SF'ere arbejder i fagbevægelsen for at udvikle den til en social reformbevægelse, der stiller krav om et 119 

socialt og miljømæssigt bæredygtigt arbejdsliv for alle, herunder også for arbejdsløse - og hvor et 120 

hovedkrav bliver en grundlæggende forandring af samfundet til et socialistisk samfund. 121 

Selvom de såkaldte græsrodsorganisationer i dag langt hen af vejen er professionelle organisationer 122 

baseret på viden, effektiv kommunikation og folkelig sympati, kan ikke mindst miljø-, ulands- og 123 

menneskerettighedsorganisationer være vigtige allierede. De konkrete kampe, der udkæmpes af disse 124 

organisationer, vil typisk svare til de opgør, SF ønsker at tage med eksisterende magtstrukturer og 125 

prioriteringer. 126 

Endelig er det et vigtigt element i SF's strategi at knytte de internationale bevægelser, der deler SF's mål og 127 

værdier, sammen med den nationale kamp. Der har i takt med liberaliseringen af verdens politik og 128 

økonomi rejst sig en international bevægelse i mange af de rige lande, som ønsker og arbejder for en 129 

demokratisk og solidarisk udvikling i verden. 130 

2.2.2. Flertal for en rød grøn politik 131 

Skal samfundet ændres grundlæggende og SF's visioner gennemføres kræver det politisk magt bag 132 

reformerne. Visioner uden vilje til at gennemføre dem er værdiløse. 133 

SF vil udvikle en politisk stil, hvor partierne indgår i en langt mere åben og løbende dialog med 134 

befolkningen. Et demokratisk socialistisk partis berettigelse er netop, at det knytter løsninger på 135 

befolkningens problemer sammen med politisk lederskab. 136 

SF arbejder for at få maksimal vælgermæssig opbakning bag sin røde og grønne reformkurs i form af et 137 

parlamentarisk flertal. Det forudsætter en selvstændig SF-profil og en politik, der både udgør et alternativ 138 

til den borgerlige blok og den socialdemokratiske tilpasningspolitik. 139 
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I den forbindelse er SF parat til at løfte ansvaret i en regering - ikke som et mål i sig selv, men som et 140 

redskab til at realisere SF's visioner om et nyt og mere retfærdigt samfund. En regering med SF-deltagelse 141 

forudsætter et stærkt SF og et regeringsprogram baseret på social og økologisk ansvarlighed. 142 

2.2.3. Socialisme i Europa 143 

En socialistisk udvikling i Danmark skal gennemføres inden for en bredere international ramme. Hvis der 144 

skabes en koordineret europæisk venstreudvikling, vil de europæiske venstrekræfter have muligheder for 145 

at skabe økonomisk råderum for de enkelte landes særlige udvikling. 146 

SF erkender, at demokratiet i alt væsentligt er funderet i nationalstaterne. Der findes ingen egentlig 147 

offentlighed, der strækker sig ud over nationalstaternes grænser. Men samtidig er der og har altid været 148 

problematikker, som strækker sig udover nationalstatens grænser. Derfor ønsker SF at benytte sig af 149 

mulighederne for at presse på for en mere solidarisk, bæredygtig og retfærdig udvikling på de områder, der 150 

ikke kan og bør håndteres i Danmark alene. 151 

Det gælder ikke mindst inden for EU, hvor SF - sideløbende med den danske kamp - ønsker at skabe en 152 

progressiv alliance, som slås for socialistiske forandringer i EU og det øvrige Europa. En sådan progressiv 153 

alliance får en tredobbelt opgave. På europæisk plan skal den gennemtrumfe solidariske og bæredygtige 154 

løsninger på europæiske problemer. I de enkelte nationalstater skal den progressive blok udnytte disse 155 

rammer til selvstændige nationalstatslige venstreprojekter. Og endelig skal de skabe national forståelse for 156 

og støtte til andre landes venstreudvikling. 157 

3. Analyse: Et ulige samfund i en ulige verden 158 

 3.1. Den kapitalistiske samfundsstruktur 159 

Et kapitalistisk samfund som det danske er kendetegnet ved, at ejendomsretten til den afgørende del af 160 

produktionsmidlerne er privat. Heraf følger forskellige former for udbytning, underordning og 161 

undertrykkelse. Beslutningerne om den samfundsmæssige produktion og dens udvikling bestemmes ud fra, 162 

hvad de stadigt mere internationaliserede kapitalejere og direktører regner med vil give den størst mulige 163 

umiddelbare profit. Med økonomisk magt følger en stor politisk indflydelse. For det første gennem magten 164 

til at træffe afgørende beslutninger om bl.a. økonomisk vækst og beskæftigelse, som vedrører hele 165 

samfundet. For det andet gennem direkte og indirekte økonomiske forbindelser til de politiske 166 

beslutningstagere. Og for det tredje fordi kapitalismens normer og værdier gennemsyrer alle dele af 167 

samfundslivet. 168 

De demokratiske mål, som samfundet opstiller for bæredygtig vækst, beskæftigelse og lighed, sætter kun i 169 

begrænset grad sit præg på markedet og økonomien. Det samfundsmæssige arbejde er primært 170 

organiseret som lønarbejde, hvor kapitalen køber retten til at disponere over menneskers arbejdskraft. 171 

Mere end 100 års politiske og faglige kampe har ganske vist sat visse grænser for, hvordan der må 172 

produceres, og hvor dårligt medarbejderne må behandles. Men kapitalejerne og deres ansatte direktører 173 

har fortsat den reelle dispositionsret over produktionsmidlerne. I den kapitalistiske samfundsstruktur 174 

indebærer markedskræfterne en tendens til centralisering og monopolisering. Ejere af kapital er optaget af 175 

at få pengene til at yngle. Derfor bliver den økonomiske magt koncentreret i stadig færre og stadig større 176 

virksomheder. På denne måde er ”fri konkurrence” en ustabil og selvdestruktiv tilstand. 177 
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Denne koncentration af økonomisk magt spreder sig på tværs af landegrænser. Selv om de fleste 178 

virksomheder er afhængige af vilkårene i de enkelte nationalstater, skaber behovet for 179 

kapitalkoncentration et pres for international liberalisering af handel og kapitalstrømme. Verdensmarkedet 180 

domineres af multi- og transnationale selskaber. Jo større markeder, liberaliseringen skaber, jo større bliver 181 

koncentrationen af kapital og den økonomiske magt, der følger den. 182 

3.1.1. Stat og samfund 183 

Kapitalismen er under stadig forandring. Udviklingen har været kendetegnet ved, at aktiviteter er flyttet fra 184 

civilsamfundet til markedet og staten. De fleste steder i verden er staten udbygget kraftigt - nogle steder i 185 

form af en egentlig velfærdsstat - men overalt i verden spiller staten en aktiv rolle i økonomisk regulering, 186 

disciplinering, uddannelse mv. Den offentlige sektor er dermed blevet en vigtig faktor i samfundet. 187 

Velfærdsstaterne viser, at staten kan sikre væsentlige rettigheder for bl.a. lønmodtagere. Men staten har 188 

ofte en undertrykkende rolle i samfundet. For det første fordi statsmagten ikke befinder sig i et tomrum. 189 

Den kan være med til at opretholde de økonomiske, sociale og demokratiske uligheder i samfundet 190 

gennem sine institutioner og interessefællesskab med de dominerende økonomiske kræfter. For det andet 191 

fordi statens magt afhænger af regler og systemer, som tit strider mod individernes og fællesskabernes frie 192 

livsudfoldelse. Staten er formet af kampene mellem de sociale kræfter i samfundet, og den afspejler de 193 

skæve magtforhold, der gælder i et kapitalistisk samfund. Den er derfor aldrig neutral, men den kan 194 

påvirkes gennem de sociale kræfters kamp - ikke mindst hvis der er tale om et demokratisk politisk system. 195 

Det gælder ikke bare i nationalstaterne, men også de internationale organisationer. Den kapitalistiske 196 

samfundsorganisering har overalt klare konsekvenser for den måde, politik fungerer på. 197 

3.1.2. Arbejdet i det moderne samfund 198 

Stadig flere lønarbejdere stiller nye krav til deres arbejde. Arbejdet er i stigende grad blevet det sted, hvor 199 

vi gerne vil udfolde os og skaber os en identitet. Arbejdet er blevet et af de allermest identitetsskabende 200 

fællesskaber, vi har. Derfor er et ”godt arbejde” heller ikke længere kun tryghed i jobbet og ordentlige løn- 201 

og arbejdsforhold. Et godt arbejde er blevet et arbejde, der giver os identitet, udfoldelse og muligheder for 202 

udvikling. Vi vil have noget ud af livet - også arbejdslivet. 203 

Arbejdslivet har ændret sig grundlæggende gennem de sidste 10-15 år. Den gamle organisering af arbejdet 204 

med ledere og eksperter på den ene side, der i detaljer dikterer og kontrollerer dem, der producerer, har 205 

vist sine indre svagheder - i en verden præget af selvstændige medarbejdere, stadig mere omskiftelig 206 

teknologi, produktion og markeder. Men alligevel organiseres store dele af verdens produktion fortsat 207 

under vilkår, hvor arbejdet reduceres til nedslidende, tempofyldte, simple, gentagne funktioner med ringe 208 

eller slet ingen selvbestemmelse i arbejdet. Det gælder både vareproduktion og service i nye og gamle 209 

brancher. Selv om de ansatte i servicesektoren ofte har større frihed til at tilrettelægge arbejdet, er de også 210 

pressede af at skulle levere et tilstrækkeligt overskud for virksomheden. Offentligt ansatte arbejder ikke for 211 

en kapitalejer, og det giver andre betingelser i kampen for løn, arbejdsvilkår og indflydelse. Men ikke desto 212 

mindre er de underlagt et kontant effektivitetskrav, som bl.a. fører til et hårdt fysisk og psykisk 213 

arbejdsmiljø. Med den mere sparsomme arbejdstid og udsigten til arbejdskraftmangel, er dagordenen på 214 

arbejdspladserne endvidere blevet udvidet fra at være et spørgsmål om løn, arbejdstid og fravær af 215 

arbejdsskader, til også at omfatte større interesse for sygefravær, sundhedsfremme, arbejdsfastholdelse og 216 

muligheden for at tiltrække nye medarbejdere. 217 
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3.1.3. Ny teknologi giver nye udfordringer 218 

Udviklingen af de moderne informationsteknologier som bl.a. internet har givet mulighed for en ny form for 219 

organisering af arbejdet inden for bestemte brancher især i de højtindustrialiserede lande. Her bliver 220 

produktionen stadig mere afhængig af teknologi og viden, og udviklingen af medarbejdernes kompetencer i 221 

virksomheden bliver i stigende grad nødvendig for at kunne tiltrække kapital. 222 

Denne udvikling gør, at nye ledelsesinstrumenter tages i brug. Individuelle lønsystemer koblet med bedre 223 

muligheder for medarbejderindflydelse over det nære arbejdsliv vinder indpas. Individualiseringen og 224 

forskellene i arbejdsvilkår risikerer at svække solidariteten og give nye skævheder, hvor den mindre 225 

uddannede del af arbejdskraften lades i stikken af kapitalejere og ledere på den ene side og den 226 

højtuddannede arbejdskraft på den anden side. Men trods nye skel er der fortsat nogle grundlæggende 227 

fælles vilkår for alle lønmodtagere. Lederne sætter målene for arbejdsindsatsen, leder arbejdet, og afgør, 228 

hvem der kan undværes. 229 

3.1.4. Et forandret klassesamfund 230 

Danmark er et forandret klassesamfund. En forandring som netop det 20. århundredes vigtigste 231 

klassebevægelse, arbejderbevægelsen, har stået i spidsen for. Vores samfund er præget af 232 

interessemodsætninger og uligheder, der knytter sig til menneskers forskellige position i forhold til 233 

produktionsstrukturen. Bestemte grupper i samfundet dominerer andre og har mere magt og bedre 234 

livsvilkår end andre. Vi har fortsat klassemodsætninger, der stammer fra ejendomsretten til 235 

produktionsmidlerne. Men der har også udviklet sig andre klassemodsætninger, som enten bygger på magt 236 

i organisationer, virksomhederne mv. eller på besiddelse af særlige kompetencer og kvalifikationer, der kan 237 

udnyttes til at dominere dem, der ikke har tilsvarende kompetencer. De talmæssigt få kapitalejere baserer 238 

deres magt på ejendomsret til produktionsmidler. Arbejderklassen består af ufaglærte og faglærte 239 

arbejdere samt underordnede funktionærer, og udgør en tredjedel af den erhvervsaktive befolkning i 240 

Danmark. Hertil kommer den voksende gruppe uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejderklassens 241 

placering giver den interesser, der er vendt imod udbytning, ulighed, manglende indflydelse og 242 

umyndiggørelse i arbejdet. Mellemlagene består af funktionærer, som har en mellemlang eller 243 

længerevarende uddannelse, eller som har ledelsesmæssig magt over underordnede, og udgør knap 244 

halvdelen af den erhvervsaktive befolkning. Endelig er der et småborgerskab af mennesker, der ejer små 245 

firmaer, forretninger, landbrug, fiskerkuttere, mv., men som kun har få eller slet ingen ansatte. Der foregår 246 

en stadig kamp mellem de sociale klassers interesser på mange måder. Det gælder på arbejdspladserne, 247 

hvor der foregår en lokal, national og international kamp om virksomheders udvikling, arbejdets indhold, 248 

medarbejderindflydelse, løn og arbejdsforhold. Det gælder i lokalsamfundene, hvor der foregår en kamp 249 

om lige adgang til velfærd, om bæredygtighed og lige adgang til sunde bo- og arbejdsmiljøer. Det gælder 250 

også nationalt og internationalt i kampen om magt, økonomisk omfordeling og velfærd. 251 

Ligesom tidligere er arbejdere og mellemlag indbyrdes en del splittede. Det skyldes forskellige umiddelbare 252 

interesser og forskellige værdier og prioriteringer, som vi udvikler ud fra forskellige erfaringer og sociale 253 

miljøer. Hertil kommer, at vi i dag også tænker, handler og skaber vores identiteter ud fra køn, 254 

medborgerskab, etnicitet mv. Solidaritet har aldrig været en automatik, men derimod et værdimæssigt 255 

fællesskab af interesser og mål. 256 
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I et kapitalistisk samfund findes der kun gradbøjninger af jobsikkerhed og medbestemmelse. Samfundene 257 

er derfor fortsat delt i to hovedgrupper, hvor lønmodtagerne er afskåret fra samfundsmagtens centrale 258 

positioner. Og skellet mellem samfundets økonomiske og politiske elite på den ene side og den almindelige 259 

befolkning på den anden graves stadig dybere. Alle de der ikke beklæder de magtfulde nøglepositioner i 260 

samfundet vil have fordel af en politik, der konsekvent gør op med den ulige fordeling af magt og 261 

indflydelse. 262 

Et socialistisk projekt har således gode vilkår hos specielt arbejderklassen og mellemlagene, men SF's politik 263 

vil ikke gavne alle lønmodtagere i samme omfang. Dårligt stillede vil opleve markante fordele og 264 

velfærdsforbedringer ved SF's politik, mens mange i de bedre stillede mellemlag givetvis vil kunne se en 265 

snæver økonomisk egeninteresse i at støtte en borgerlig politik. Alligevel er der et stort potentiale også 266 

blandt disse grupper, fordi de gennem uddannelse og arbejde kan vedkende sig visionerne om et mere 267 

retfærdigt og demokratisk samfund. 268 

3.1.5. Et demokratisk samfund er også et kultursamfund 269 

Menneskers brug af kulturen præges af deres sociale vilkår og økonomiske forudsætninger. At være 270 

fortrolig med sproget, kulturen, historien og med samtiden kræver kundskaber, nysgerrighed og lyst til at 271 

udvide sin horisont. Kulturel udfoldelse sprænger grænser og skaber møde mellem mennesker. Kulturen er 272 

blevet en ressource i økonomien, der skaber arbejde for mange - også i afledte industrier som turisme, 273 

handel og lignende. 274 

Tilstedeværelsen af en fri og uafhængig kunst er altafgørende for et demokratisk samfund og en 275 

forudsætning for et veludviklet og mangfoldigt kulturliv. Derfor skal samfundets give rum og økonomiske 276 

muligheder for den eksperimenterende kunst. 277 

I det moderne samfund spiller massemediernes formidling af informationer en stor rolle for den politiske 278 

dagsorden. Massemedierne fungerer i vid udstrækning på markedsvilkår, og det spiller derfor en større 279 

rolle for medierne at få overskud på regnskabet end at sikre den demokratiske debat. I jagten på oplags- og 280 

seertal satser medierne i stigende grad på underholdning. Hermed forenkles komplekse 281 

samfundsproblemer ofte til simple løsrevne enkelthistorier og konflikter. 282 

3.2. Social og økonomisk ulighed 283 

Kapitalismen er det samfundssystem, der til dato har sikret de fleste goder og den største materielle 284 

rigdom. Men samtidig har den også skabt og fastholdt en kolossal social og økonomisk ulighed. Årsagerne 285 

til denne ulighed skal findes i kapitalismens skæve magtfordeling. Men den skyldes også, at hele 286 

kapitalismens dynamik bunder i det enkelte individs jagt efter økonomiske goder og den egoisme, det fører 287 

med sig. 288 

Uligheden viser sig på mange måder. Som forskellen på fattig og rig eller på magtesløs og magtfuld. Men 289 

også som uligheder mellem køn, etniske grupper osv. Magtesløsheden vendes indad og skaber splid mellem 290 

grupper i samfundet. 291 

Ulighed og udstødning har voldsomme konsekvenser i form af bl.a. misbrug, sygdom og kriminalitet. 292 

Økonomisk og social ulighed er dermed tæt sammenknyttet, så en stærk eller svag økonomisk position 293 
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oftest også hænger sammen med en tilsvarende social placering. Og den sociale position - god såvel som 294 

dårlig - går oftest i arv mellem generationerne. 295 

Så længe uligheden blomstrer, som den gør i det nuværende samfund, forbliver frihed en abstrakt størrelse 296 

for store dele af befolkningen. Den formelle frihed bliver først reel, når alle sikres lige muligheder for at 297 

gøre deres drømme til virkelighed. Det gælder både nationalt og internationalt. 298 

3.2.1. Velfærdssamfund under pres 299 

Velfærdssamfundene har medvirket til at mindske den økonomiske og sociale ulighed og velfærden har 300 

myndiggjort store dele af befolkningen. Sundheden er historisk forbedret pga. af et generelt højere 301 

velstandsniveau men er fortsat socialt ulige fordelt, og den liberalistiske markedskultur er i sig selv årsagen 302 

til sygdomme og personskader. 303 

Velfærdstanken står på mange måder i modsætning til markedstanken. I et velfærdssamfund fordeles 304 

goderne efter behov og ikke efter udbud og efterspørgsel. Produktionen af velfærdsydelser skal ikke skabe 305 

profit. Og velfærdssystemet er direkte underlagt demokratiske beslutninger. Dermed kan 306 

velfærdssamfundet sikre friheden til at realisere drømme og livsprojekter uafhængigt af markedets 307 

magtforhold. 308 

Borgerlige kræfter har sat de solidariske elementer i velfærdssamfundene under pres. For det første ved en 309 

ideologisk accept af større ulighed, som bl.a. giver sig udtryk i øget brug af forsikringsordninger. For det 310 

andet ved en udbredt og ukritisk brug af markedslignende instrumenter i organiseringen af den offentlige 311 

sektor, som f.eks. privatiseringer. Denne udvikling i velfærdssamfundene er i sig selv med til at fremme 312 

filosofien om, at enhver er sin egen lykkes smed, på bekostning af solidaritet og individernes ansvar overfor 313 

hinanden og for fællesskabet. Og dermed kan den yderligere forstærke nedbrydningen af 314 

velfærdssamfundene. 315 

Men et blindt forsvar for den nuværende velfærdsstat har samtidig været med til at sinke en fornyelse af 316 

velfærdsmodellen. For staten varetager i mange sammenhænge de velstilledes, de veluddannedes og de 317 

magtfuldes interesser. Det er i sig selv et demokratisk problem, at vigtige politiske debatter og beslutninger 318 

på mange forskellige planer tages af eksperter og embedsmænd frem for af folkevalgte. Alt for stor en del 319 

af velfærdsstaten bygger på stive systemer og standardløsninger. Og velfærdsstaten står på mange måder i 320 

modsætning til myndige menneskers muligheder for selv eller i fællesskab med andre at tage magten over 321 

hverdagen og samfundet. 322 

3.2.2 Et sammensat samfund 323 

Det danske samfund giver i dag ikke tilstrækkelig plads til folk, der er anderledes. Der findes diskrimination 324 

på grund af køn, etnisk oprindelse, religion og seksuel orientering. Der mangler respekt for og accept af 325 

forskellighed med hensyn til livsform, familieform mv. 326 

Det danske samfund er i egentlig forstand blevet multikulturelt. Denne udvikling har den ekstreme højrefløj 327 

i en række vestlige lande brugt til at fremmane frygt for det ”fremmede”, med en kombination af 328 

fremmedhad, nationalisme, intolerance og snæversyn. Her har de især høstet stemmer blandt de grupper, 329 
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der i forvejen føler sig marginaliseret. Venstrefløjen har været for længe om at erkende denne 330 

sammenhæng. 331 

Kulturmøder kan i sig selv afføde vanskeligheder, og en mangel på debat om og løsning af disse problemer 332 

har været med til at skabe skel i befolkningen. Integrationen er samtidig slået fundamentalt fejl - først og 333 

fremmest fordi det ikke er lykkedes flygtninge, indvandrere og deres efterkommere at få fodfæste på 334 

arbejdsmarkedet, i boligområderne og i uddannelsessystemet. I et samfund, hvor utryghed og 335 

utilstrækkelig velfærd er en del af hverdagen, har det skabt en usikkerhed, som kun forstærkes af, at der 336 

blandt nogle indvandrere florerer et fortidigt syn på menneskerettigheder, demokrati, ligestilling og 337 

tolerance. 338 

3.2.3 Kampen for ligestilling mellem kønnene 339 

Kvindekampen, der for alvor tog fart i 1970´erne, og hvor SF var en drivende faktor, har ført mange 340 

landvindinger med sig. Men der er stadig lang vej til reel ligestilling, og man kan frygte, at flere af de 341 

opnåede fremskridt kan blive rullet tilbage. 342 

Der er stadig ikke ligeløn mellem mænd og kvinder. Alle undersøgelser viser, at kvinder rammes særligt 343 

hårdt på løn og pension på grund af barsel. Der er stadig ikke mange kvinder i lederjob. Det kan dels 344 

afspejle, at kvinder fortsat har hovedansvaret i hjemmene - og prioriterer hjem og børn frem for karriere, 345 

dels at arbejdsmarkedet stadig tænker traditionelt i ”maskulin” lederadfærd. 346 

3.3. Miljøbelastningen vokser 347 

Kapitalismen, den industrielle udvikling og masseforbruget har medført en hidtil uset belastning af 348 

naturgrundlaget. Ligeledes har udviklingen af de teknologiske muligheder forøget risikoen for 349 

miljøødelæggelser - men har samtidig bidraget til løsningen af andre miljøproblemer. 350 

Miljøødelæggelser er ikke kun et fænomen knyttet til den industrialiserede verden. Også i de mindre 351 

udviklede dele af kloden belaster menneskers adfærd og forbrug naturgrundlaget. Men i takt med den 352 

industrielle udvikling er det blevet stadig mere klart, at når beslutningerne om produktion og forbrug 353 

overlades til markedskræfterne, fører det til overforbrug af ressourcer, forurening og skader på 354 

menneskers sundhed. 355 

Miljøspørgsmålet er i sin kerne meget politisk og konfliktfyldt, fordi det rummer spørgsmålet om den 356 

private råderet sat op mod hensyn til fællesskabet, og fordi det er forbundet med vældige økonomiske 357 

interesser. Men desværre er miljødiskussionen i stigende grad blevet teknokratisk, ufolkelig og 358 

afpolitiseret. 359 

Miljøproblemerne kan løses, men det kræver en langt stærkere samfundsmæssig styring af både 360 

produktion og forbrug - nationalt såvel som internationalt. 361 

3.4. Globalisering og internationale udfordringer 362 

De globale uligheder er utålelige og urimelige. Det er uholdbart, at over 1 mia. mennesker må leve for 363 

under 1 dollar om dagen, at godt og vel halvdelen af jordens befolkning må leve for under 2 dollars om 364 
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dagen, at den globale indkomstfordeling i de seneste 40 år er blevet stadig skævere, og at mindre end 20% 365 

af jordens befolkning bruger mere end 80% af energiressourcerne.  366 

Globaliseringen betyder, at der i forhold til tidligere er snævrere grænser for nationalstaternes 367 

handlemuligheder, og der opstår nye opgaver og vilkår for nationalstatslig politik. Den teknologiske 368 

udvikling ændrer økonomiske og sociale strukturer - og dermed rammerne for den politiske kamp mellem 369 

højre og venstre. Globaliseringen ligger i forlængelse af efterkrigstidens økonomiske deregulering og er 370 

udtryk for, at økonomi, politik, kultur og informationer i stigende grad overskrider de nationale grænser. 371 

Indtil nu har den økonomiske globalisering fundet sted på liberalistisk grundlag uden modkræfter af 372 

betydning. Verdens fattige er ikke kommet med i denne dynamik, hvor en global kapitalisme har styrket de 373 

store selskabers indtjening. Denne økonomiske udvikling betyder ikke, at nationalstaterne tømmes for 374 

indhold. Den politiske kamp og den ujævne demokratisering udfolder sig stadig hovedsageligt indenfor 375 

nationalstaterne. Men vilkårene for national politik ændres. Internationale organisationer spiller en større 376 

rolle. Den nationale politik må derfor i højere grad tage højde for de internationale sammenhænge. 377 

Globalisering er ikke en naturkraft, men menneskeskabt. Derfor kan den selvfølgelig også styres og 378 

reguleres af mennesker. Men kun hvis der er folkelig og politisk vilje, kan der skabes global lighed og 379 

retfærdighed. 380 

3.4.1. Sikkerhed i opbrud 381 

Den internationale politik er domineret af USA's globale overherredømme og militære overlegenhed. USA 382 

respekterer kun den internationale retsorden i det omfang, den er i overensstemmelse med amerikanske 383 

interesser. Den amerikanske dominans har skabt en håbløshed og bitterhed i den fattige verden, som fører 384 

til social uro, flygtningestrømme og terrorisme. Men den har samtidig skabt utilfredshed hos flere af de 385 

traditionelle amerikanske allierede bl.a. i Europa. 386 

Siden murens fald er det blevet stadig tydeligere, at der er en kløft mellem den europæiske og amerikanske 387 

måde at håndtere udenrigspolitiske relationer på. Hvor USA traditionelt har ordnet deres mellemværender 388 

ved kontant militær afregning, har europæerne i langt højere grad levet med usikkerhed og valgt en 389 

forhandlingens vej i stedet for konfrontationen. 390 

Sikkerheden er truet fra langt flere fronter end tidligere, og den rent militære strategi er både utilstrækkelig 391 

og skadelig for den globale sikkerhed. For det første fordi trusler om vold ikke længere er forbeholdt 392 

militært stærke stater. Organisationer og mindre stater kan også true sikkerheden gennem 393 

terrorhandlinger. For det andet fordi også økologiske sammenbrud, flygtningestrømme, hungersnød, 394 

økonomisk depression, kriminalitet og social uro kan udgøre sikkerhedsproblemer. 395 

Regionaliseringen og USA's dominans har svækket FN som ramme for den internationale retsorden. Det har 396 

medført større internationalt anarki, hvor der er risiko for et nyt militært kapløb. USA benytter hertil bl.a. 397 

sin altoverskyggende rolle i NATO. 398 

Alligevel er demokrati og menneskerettigheder kommet til at spille en mere central rolle i international 399 

politik. Det er i højere grad blevet legitimt at gribe ind i et andet lands indre anliggender med det formål at 400 

beskytte menneskerettighederne - også militært. Uanset de bagvedliggende økonomiske og magtpolitiske 401 
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interesser har militære indgreb funderet i det internationale demokrati betydet en væsentlig styrkelse af 402 

menneskerettighederne. 403 

3.4.2. Den europæiske dynamik 404 

EU er en politisk arena for kampen mellem højre og venstre. Det politiske højre vil også på europæisk plan 405 

fjerne politisk regulering af virksomheder og markedet og undergrave de europæiske velfærdssamfund. 406 

Omvendt arbejder det politiske venstre for at sikre en bedre regulering og inddæmning af markedet og et 407 

solidt fundament for de europæiske velfærdssamfund. Men EU-samarbejdet svækkes af mangel på 408 

demokrati, folkelig opbakning og folkelig diskussion. Dette har i en række lande medført vidtstrakt folkelig 409 

skepsis imod EU-samarbejdet. Der er derfor et udtalt behov for en demokratisering af EU - hvor demokrati i 410 

denne forbindelse bl.a. skal forstås som åbenhed, gennemsigtighed, debat og inddragelse af medborgere 411 

samt et generelt højt niveau af demokratisk deltagelse. 412 

Ambitionen for store dele af den politiske elite er et EU med træk, der minder om en egentlig forbundsstat. 413 

Disse ideer har dog ingen folkelig forankring, og man risikerer, at hele opbakningen til det europæiske 414 

samarbejde forsvinder, hvis opmærksomheden hviler på prestigeprojekterne frem for på at løse de reelle 415 

problemer, de europæiske befolkninger står overfor. Drømmen bygger på en illusion om en fælles 416 

europæisk offentlighed og folkelig legitimitet for EU's institutioner. Men intet kunne være fjernere fra en 417 

virkelighed, hvor de nationale demokratier er omdrejningspunktet for den politiske debat og 418 

beslutningsproces, og hvor de kulturelle, sproglige og politiske forskelle mellem landene er meget klare. 419 

Heller ikke i indretningen af velfærdssystemerne findes der en europæisk fællesnævner. 420 

Prestigeprojekterne er i sig selv skadelige for det internationale samarbejde. Et tæt militært samarbejde i 421 

Europa kan destabilisere en i forvejen sårbar international sikkerhedssituation. ØMU'en er dels meget 422 

udemokratisk, og dels risikerer et forhastet ØMU-projekt at forværre en økonomisk krise. Samtidig skaber 423 

ØMU'en et vældigt pres for at integrere yderligere på bl.a. velfærdsområdet blandt medlemslandene. 424 

Dermed risikerer ØMU'en at skabe nye skel i forhold til omverdenen. 425 

Udviklingen af EU må nødvendigvis tage udgangspunkt i og respektere de kulturelle, sproglige og politiske 426 

forskelle mellem medlemsstaterne. Et samarbejde, som skal fungere med så mange og så forskellige lande 427 

må nødvendigvis satse på at løse praktiske problemer og udnytte fælles muligheder frem for at gennemføre 428 

en snæver unionsopbygning uden folkelig opbakning. 429 

3.4.3. EU som modpol til USA 430 

Der er ved at opstå en tiltagende modsætning mellem europæiske prioriteringer om velfærdsudvikling, 431 

miljøansvarlighed og behovet for internationale regler på den ene side og så amerikanske prioriteringer. EU 432 

har således udviklet sig til at være den progressive stemme, når der skal laves globale aftaler og regler. EU 433 

kan i langt højere grad udnytte sin økonomiske og politiske styrke til at formulere et aktivt modspil til USA. 434 

Dette gælder ikke mindst i internationale fora og omkring internationale konflikter, før de har udviklet sig til 435 

militære konflikter. 436 

3.4.4. Skabelsen af et helt Europa 437 
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Efter diktaturregimernes fald i Østeuropa er de bureaukratiske planøkonomier blevet afløst af en 438 

markedsøkonomi, hvor vestlige koncerner og mafialignende organisationer har overtaget vitale dele af 439 

produktionsapparatet. Det har skabt store sociale spændinger og uligheder, hvor en lille elite har opnået 440 

ufattelig rigdom, mens den brede befolkning har oplevet en faldende levestandard. Det truer den 441 

demokratiske stabilitet. Og samtidig udnytter politiske kræfter kynisk de religiøse og etniske stridigheder, 442 

der ulmer mange steder. 443 

Det har ikke mindst vist sig i tragedien på Balkan, hvor Jugoslaviens opløsning førte til et inferno af vold. 444 

Selv om demokratiet efterhånden synes at have fået overtaget i de fleste lande på Balkan, lurer de 445 

voldsomme konflikter fortsat, og det kræver en kolossal økonomisk, social og demokratisk indsats at bringe 446 

landene på fode igen. 447 

Det er nu besluttet at optage en række af de central- og østeuropæiske lande i EU. Deltagelse i det 448 

forpligtende økonomisk og politisk samarbejde er en af de bedste måder at sikre en ligeværdig økonomisk 449 

udvikling og en forankring af demokratiet. Men forsvinder udvidelsesperspektivet for de lande der ikke er 450 

optaget - herunder Balkanstaterne - kan den økonomiske og sociale nød føre til alvorlige tilbageslag for 451 

demokratiet. 452 

4. Strategiske hovedopgaver: Et politisk kursskifte  453 

 Vejen til socialisme går gennem en dybtgående reformproces, hvor frihed, lighed, solidaritet og økologisk 454 

ansvarlighed bliver grundlag for samfundets udvikling. 455 

SF vil i en sådan proces især lægge vægt på fire strategiske hovedområder, der udgør krumtappen i et 456 

politisk kursskifte: 457 

· Social retfærdighed, der gør op med den udstødning, der foregår i det kapitalistiske samfund både 458 

nationalt og internationalt. Centralt i et opgør med udstødningen står kampen for et moderne økonomisk 459 

demokrati med medarbejderstyrede virksomheder og en demokratisering af samfundets magtstruktur i 460 

øvrigt 461 

· En fornyelse af velfærdssamfundet, hvor medborgerskab, frihed, lighed og solidaritet er ledetråden. 462 

· Økologisk bæredygtighed og et overordnet hensyn til miljøet som fundament for den sociale og 463 

økonomiske udvikling. 464 

· En ny sikkerhedspolitik som det bærende fundament i en overordnet prioritering af global ansvarlighed og 465 

internationalt udsyn. 466 

Disse områder er ledetråden og de afgørende hovedprioriteter for SF's indsats i de kommende år. Der er 467 

selvfølgelig mange andre projekter, som SF kan og vil støtte, men netop prioriteringen af fire projekter er 468 

udtryk for, at SF's vision rummer andet og mere end mindre daglige forbedringer. 469 

4.1. Social retfærdighed - Demokratisering af økonomien og magten 470 

I det 20. århundrede vandt vi kampen om det politiske demokrati. I det 21. århundrede gælder det kampen 471 

om det økonomiske demokrati og en demokratisering af samfundets andre magtstrukturer. SF vil nedbryde 472 
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forældede strukturer og erstatte dem med frihed og demokrati. Mennesker skal kunne se og opleve 473 

fordelene ved og udfordringerne i at have ret til at bestemme mere og mere over deres eget liv. Det 474 

moderne menneske kræver indflydelse. Og SF tror på, at reel indflydelse vil avle krav om mere indflydelse. 475 

Derfor er det helt afgørende for SF, at de demokratiske rettigheder udvides radikalt. Det gælder ikke mindst 476 

på arbejdspladserne og i forhold til økonomien og markedet. Men også den offentlige sektor skal 477 

demokratiseres som en krumtap i SF's vision om en fornyelse af velfærdssamfundet. 478 

SF ønsker endvidere at bryde båndene mellem den økonomiske, politiske og ideologiske magt i samfundet. 479 

Grænserne mellem ekspertviden og politiske beslutninger skal tydeliggøres, så det fremstår klart, hvad der 480 

er en politisk beslutning, og hvad der ikke er. Desuden skal der skabes større åbenhed om, i hvilke fora 481 

beslutninger tages, og hvem der tager dem. 482 

4.1.1. Demokrati på arbejdspladsen 483 

Den enkelte skal have størst mulig indflydelse på sit eget liv og på samfundet som helhed. Det spiller en 484 

stor rolle for det moderne menneske - ikke mindst på arbejdspladsen. Her ligger kimen til en 485 

grundlæggende ny samfundsmodel, hvor de ansatte selv leder arbejdet demokratisk. I en verden af hastige 486 

forandringer, uforudsigelighed, risici og konkurrence bliver det stadigt mere ubrugeligt at organisere 487 

virksomhederne som en benhård opdeling mellem de, der kan tænke, beslutte og lede på den ene side - og 488 

de, der kun kan arbejde på den anden side. Nogle få chefer og teknokraters viden er aldeles utilstrækkelig 489 

til at møde vor tids udfordringer. Derfor må alle medarbejderes viden og evne til at tænke, handle og 490 

beslutte udnyttes for at skabe nye produkter og bedre, mere effektiv og fleksibel produktion. 491 

Medarbejdernes indflydelse og nye løsninger bremses af ledelsens alt for megen kontrol og alt for ringe 492 

tillid. Derfor må der udvikles nye måder at planlægge, styre og samarbejde på, som bygger på lokal viden 493 

hos medarbejderne, løbende kompetenceudvikling og større frihedsgrader for beslutninger hos 494 

medarbejderne på gulvet. Ansvarligheden kommer med tillid. Denne vej til at udvikle danske virksomheder 495 

til at konkurrere på verdensmarkedet er samtidig en afgørende forudsætning for at give alle medarbejdere 496 

muligheder for et godt, sundt og udviklende arbejde. 497 

Demokratiet skal sikre indflydelse, men må ikke føre til fravær af ledelse eller svigt af hensyntagen til 498 

svagere mindretalsgrupper på arbejdspladsen. Demokratiet skal således ikke erstatte professionel ledelse 499 

på arbejdspladsen, men spille sammen med denne. 500 

SF ønsker en ændring af ejendomsforholdene, så medarbejdereje bliver den dominerende ejendomsform, 501 

og demokratisk medarbejderstyre tilsvarende bliver den dominerende ledelsesform på virksomhederne. 502 

Der skal skabes et demokrati på arbejdspladsen, hvor medarbejderne får mulighed for at træffe fælles, 503 

store beslutninger om virksomhedernes udvikling, ledelse, osv. Medarbejderne skal bl.a. kunne træffe 504 

overordnede beslutninger om f. eks. udvikling af arbejdsorganisationen, kompetenceudvikling, muligheder 505 

for kvalitet i arbejdet, ansættelser af ledere, og lign. 506 

SF kæmper for en række reformtiltag, som kan bidrage til at skabe et sådant samfund. SF foreslår bl.a.: 507 

· at der skabes bedre muligheder og incitamenter for, at medarbejderne kan starte eller overtage og drive 508 

virksomhederne gennem økonomisk demokrati. Der oprettes bl.a. en fond med tilhørende center, der 509 
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hjælpe medarbejdere med rådgivning om investering, ledelse, innovation, mv., billige lån og tilbyde, 510 

efteruddannelse til medarbejderrepræsentanter; 511 

· at virksomhederne pålægges hvert år at afsætte en andel af overskuddet til interne medarbejderstyrede 512 

fonde, som kan medvirke til investeringer i udvikling, fornyelse, kompetence og et bedre arbejdsliv på 513 

virksomheden; 514 

· at lønmodtagerfonde, herunder arbejdsmarkedspensionsfonde, får gunstige muligheder for at investere i 515 

virksomheder med demokratisk medarbejderstyre; 516 

· at virksomhedernes ledelser skal samarbejde med medarbejderne om at gennemføre planlægning af 517 

løbende kompetence- og jobudvikling. 518 

SF ønsker, at samfundet via politiske beslutninger, kontrakter mv. lægger nogle overordnede 519 

samfundsmæssige rammer for en socialt og miljømæssigt bæredygtig udvikling på de medarbejderstyrede 520 

arbejdspladser. 521 

4.1.2. Demokratisk regulering af markedet 522 

Markedet er en meget væsentlig magtstruktur i det moderne samfund. Udover det er velegnet til effektivt 523 

at fordele goder mellem forbrugere, er der en lang række ting, markedet ikke kan. Markedet kan ikke tage 524 

sociale og miljømæssige hensyn. Markedet kan ikke skabe lighed. Og markedet kan ikke stille retsgarantier. 525 

SF ønsker derfor en nyordning af forholdet mellem samfund og marked, så menneskers frihed og reelle 526 

valgmuligheder bliver afgørende. For det første ved at afvikle markedsmekanismerne på vigtige dele af 527 

samfundslivet. Det gælder f.eks. i fordelingen af velfærd og sundhed, som i stedet skal fordeles efter 528 

medmenneskelige og demokratiske kriterier. 529 

For det andet ønsker SF, at markedet i øvrigt underlægges en politisk regulering, som medvirker til, at 530 

samfundsmæssige hensyn i vidt omfang indgår i beslutningsgrundlaget hos markedsaktørerne. Ved 531 

anvendelse af redskaber som konkurrenceregulering og monopollovgivning, miljøafgifter, forbud/påbud, 532 

arbejdstagerrettigheder, sociale minimumsstandarder, arbejdsmiljøkrav etc. skal adfærden på markedet 533 

ændres fundamentalt. Det skal være demokratisk valgte politikere, som fastlægger rammer og spilleregler. 534 

Der tages dagligt mange beslutninger af væsentlig betydning for samfundets udvikling og prioriteringer af 535 

bestyrelser og topledere i private og halvoffentlige virksomheder. De tager beslutningerne alene af hensyn 536 

til virksomhedens egne interesser. Der er ofte tale om nationale eller globale monopoler, som enevældigt 537 

træffer beslutninger af betydning for utallige borgere, arbejdstagere og forbrugere - men uden 538 

hensyntagen til disses interesser. 539 

Nogle virksomheder har dog erkendt, at der også kan være fordele ved at tage sociale og miljømæssige 540 

hensyn i produktionen. De viser, at det er muligt at drive virksomhed på en samfundsmæssig forsvarlig 541 

måde. 542 

Monopoler og store enheder skal modarbejdes og udfordres gennem demokratisk styring, og koncentration 543 

af investeringskapital skal underlægges krav om offentlighed og demokrati. I sektorer som finansverdenen 544 

og medicinalindustrien, der har afgørende betydning for hele samfundet, ønsker SF desuden, at det 545 
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samfundsmæssige fællesskab underlægger dem demokratisk ledelse. Store dele af de private virksomheder 546 

ejes i praksis af forskellige folkelige pensionskasser. En medlemsbestemt investeringspolitik, er derfor et 547 

stort potentiale for en mere demokratisk styret finansiel sektor. En demokratisering vil også kunne åbne 548 

mulighed for at investeringspolitikker kan tage hensyn til både sociale og miljømæssige forhold - og ikke 549 

alene kortsigtede afkast. Ligeledes kan der oprettes offentlige virksomheder, der konkurrerer med de store 550 

private virksomheder. 551 

Folketinget skal formulere overordnede visioner for samfundet og herudfra fastlægge rammebetingelserne 552 

for produktionen. Det kræver en åben samfundsdebat om, hvilken udvikling, vi ønsker. Disse ønsker og 553 

målsætninger skal findes gennem en fri demokratisk debat og beslutningsproces uden pression fra de 554 

økonomiske magthavere. 555 

SF opfatter kampen for en demokratisk markedsregulering som international. Det er således en væsentlig 556 

del af SF's demokratiske strategi, at der på f.eks. europæisk og globalt plan etableres demokratiske 557 

beslutningsfora, som kan regulere markedet. SF vil indgå i et samarbejde med progressive politiske kræfter 558 

i andre lande for at presse denne linje igennem. Samtidig arbejder SF i fagbevægelsen for at styrke det 559 

internationale samarbejde for at arbejde i samme retning. 560 

4.2. Fornyelse af velfærdssamfundet 561 

Det er afgørende for SF, at alle har gode og lige muligheder for at realisere deres drømme og livsprojekter. 562 

SF støtter varmt en mangfoldighed af forskellige livsformer og behov. Grundlæggende er alle mennesker 563 

ligeværdige, og derfor skal de også have frihed til og muligheder for at indrette deres liv, som de selv 564 

ønsker. Skal det lykkes, kræver det et opgør med diskrimination af enhver art og med den store sociale og 565 

økonomiske ulighed, der i dag eksisterer på alle planer. Den enkeltes frie udfoldelse er forudsætningen for 566 

alles frie udfoldelse. 567 

Men der er også en ramme og en forudsætning for friheden, nemlig fællesskabet. Fællesskabet er ansvarlig 568 

for, at personer eller grupper, som i længere tid eller midlertidigt står svagt eller har urimeligt dårlige 569 

forhold, får hjælp og støtte til at komme ovenpå. Og fællesskabet er ansvarlig for at skabe de 570 

velfærdsmæssige rammer og institutioner, som er af afgørende vigtighed for samfundets 571 

sammenhængskraft. 572 

Det er nødvendigt med radikale ændringer, hvis balancerne mellem individ og fællesskab skal sikres: Bedre 573 

sikring af individets frihed, konsekvent solidaritet med samfundets svageste og etablering af forpligtende 574 

fællesskaber. 575 

4.2.1. Frihed og velfærd 576 

SF's mål med velfærdssamfundet er at give alle sociale, uddannelsesmæssige og økonomiske muligheder 577 

for at blande sig aktivt og kritisk i samfundslivet og for at realisere deres livsprojekter. Derfor er det et 578 

afgørende strategisk mål for SF at etablere et velfærdssystem, der giver alle borgere disse muligheder. Skal 579 

det lykkes, er det altafgørende, at velfærdssamfundet baseres på fleksibilitet og hensyn til individets behov 580 

og muligheder frem for formynderi og bureaukrati. 581 
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Det er afgørende at folk oplever sig som medborgere i et fællesskab. Derfor skal der opbygges 582 

meningsfulde fællesskaber omkring bolig, arbejde og fritid. SF vil derfor tilføje velfærden en helt ny 583 

dimension. Hvor den gamle velfærd mest drejede sig om at holde social og materiel nød fra døren, er SF's 584 

nye velfærdstanke langt mere ambitiøs. Med den nye velfærdsmodel ønsker SF at udvikle den enkeltes 585 

muligheder, ressourcer og kompetencer til at forme indholdet i sit liv i form af et medborgerskab, der både 586 

giver muligheder og stiller krav. Derfor er SF tilhænger af, at den enkelte får mulighed for at tilpasse 587 

velfærdstilbudene til sine egne behov. Velfærd skal ikke længere bare være passiv pleje, omsorg eller 588 

uddannelse, hvor det offentlige ved bedst. Det skal være aktive tilbud med udgangspunkt i den enkeltes 589 

egne behov. Det skal være hjælp til selvhjælp. Det skal være et moderne medborgerskab. 590 

4.2.2. Deltagelse og indflydelse i den offentlige sektor 591 

Et centralt punkt i fornyelsen af den offentlige sektor er større indflydelse for brugerne og de ansatte. Der 592 

skal ved siden af den traditionelle offentlige sektor udvikles nye modeller omkring uddannelse, 593 

ældreomsorg, børnepasning, sundhed osv. En stor brugerindflydelse fører til større forskelligheder i den 594 

offentlige sektor. Denne mangfoldighed er efter SF's opfattelse en styrke. Barriererne for brugeres og 595 

ansattes indflydelse skal brydes ned. Samtidig er det nødvendigt, at der overalt i den offentlige sektor 596 

oprettes fora for selvstyre og fælles indflydelse for på den ene side borgere og brugere og på den anden 597 

side ansatte - i en form, der afhænger af den konkrete institution. Der er et stort behov for at udvikle nye 598 

former for bruger- og medarbejderindflydelse i den offentlige sektor, der rækker udover tanken om blot 599 

bestyrelser på den enkelte institution. Demokratiet skal udfolde sig inden for de rammer, der udstikkes i 600 

det demokratiske fællesskab i Folketinget. Solidariteten og det demokratiske ansvar kan ikke helt 601 

decentraliseres til kommuner eller institutioner. Disse rammer skal være ambitiøse mindstemål for 602 

kvaliteten af velfærden, mens den konkrete udformning skal fastlægges af ansatte og borgere i den 603 

dagligdag, velfærden udfolder sig i. 604 

4.2.3. En velfungerende offentlig sektor 605 

Visionen om et moderne samfund med fornyet velfærd kræver en velfungerende offentlig sektor. Det er en 606 

misforståelse, at man udvikler den offentlige sektor ved at indføre brugerbetaling, udlicitering eller andre 607 

markedsøkonomiske principper på velfærdsområderne - tværtimod. Heller ikke indførelsen af 608 

forsikringssystemer og individuelle velfærdsordninger vil udvikle andet end uligheden i samfundet. SF 609 

ønsker ikke at vende tilbage til markedsbaserede løsninger i velfærdsservicen. Men SF ønsker at forny den 610 

rolle, den offentlige sektor spiller i velfærdssamfundet. Styrken ved offentlige løsninger er, at de kan få 611 

form som retsgarantier til den enkelte borger. I nogle tilfælde er den offentlige service ganske vist materielt 612 

tilstrækkelig, men formår ikke altid at fylde det mellemmenneskelige aspekt ud, fordi offentlige og statslige 613 

løsninger må tage udgangspunkt i klare regler. Derfor kan der være god grund til at supplere med løsninger, 614 

der hverken udføres af det offentlige eller fungerer på markedsvilkår. 615 

SF ønsker en gennemmodernisering af den offentlige sektor, så der opnås en højere effektivitet og et bedre 616 

serviceniveau. For på mange områder fungerer den offentlige sektor ikke godt nok. Der må og skal en 617 

nytænkning af den offentlige sektor i gang. Her må man bl.a. se på ledelsesstrukturer, brugerindflydelse, 618 

effektivisering af arbejdsgange og gennemskuelighed. 619 
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SF's mål stopper ikke med ambitionen om at forbedre den eksisterende velfærd. Vi skal udvide og udvikle 620 

en ny form for velfærd. Først og fremmest skal velfærden udvides på områder, hvor markedskræfterne i 621 

dag spiller for stor en rolle. Det gælder bl.a. på boligmarkedet og dele af sundhedsområdet, der stadig 622 

fungerer efter samme principper som i første halvdel af det 20. århundrede. 623 

4.2.4. Opgør med ulighed og den sociale arv 624 

SF ønsker, at alle borgere ubetinget sikres et rimeligt eksistensgrundlag uanset baggrund. Derfor skal 625 

samfundet indrettes således, at der skabes den størst mulige grad af omfordeling fra rig til fattig. 626 

Økonomiske forskelle er et reelt problem, som ikke skal skjules i et sammensurium af udligningsordninger. 627 

Derimod ønsker SF en klar omfordeling gennem et solidarisk skattesystem og gennem målrettede 628 

overførselsindkomster. Der er brug for en mere målrettet og mere effektiv omfordeling end i den 629 

nuværende velfærdsstat. 630 

Udstødningen er helt uacceptabel i et moderne samfund. SF ønsker derfor at pålægge offentlige og private 631 

arbejdsgivere et ansvar for at løse problemerne med udstødning - både ved at fastholde medarbejdere og 632 

ved at åbne op for dem, der ikke umiddelbart lever op til kapitalismens profitkrav. 633 

Den sociale arv er en af de allerstørste barrierer for at sikre at alle får lige muligheder. Sociale forhold har 634 

desværre en ubehagelig tendens til at gå i arv. Derfor ønsker SF at bruge velfærdspolitikken aktivt til at gøre 635 

op med den sociale arv. Skal det lykkes, må der gøres op med tanken om, at sociale problemer kan løses 636 

med en check. Det kræver, at der målrettet sættes ind for at styrke den enkeltes uddannelses-, 637 

arbejdsmarkeds- sundheds- og boligforhold osv. 638 

Velfærd handler ikke kun om omfordeling af penge, men også om at sikre livskvalitet og et sundt liv. 639 

Folkesundhed og forebyggelse skal prioriteres højt, og alle skal sikres fri og lige adgang til behandling. 640 

Velfærdspolitikken skal give mulighed for at fordele arbejdstiden bedre mellem livets faser 641 

4.2.5. Muligheder for alle 642 

SF ser retten til arbejde som helt central i et moderne samfund. Et job er både et redskab til at opnå en vis 643 

økonomisk uafhængighed og en nøgle til sociale netværk og personlig udvikling. Samtidig er det fra et 644 

samfundsmæssigt perspektiv vigtigt at bruge alle de kræfter, der står til rådighed i samfundet, til at skabe 645 

den størst mulige velfærd og livskvalitet. Arbejdsløshed er uacceptabel. SF ønsker at gennemføre en 646 

lovsikret ret til arbejde kombineret med en pligt til at bidrage til samfundet gennem f.eks. uddannelse, 647 

lønarbejde, selvstændigt erhverv eller deltagelse i sociale fællesskabers løsning af samfundsmæssige 648 

opgaver. Det enkelte job skal indrettes sådan, at der tages mest muligt hensyn til den enkeltes behov og 649 

evner, og at der gives muligheder for læring og personlig udvikling i jobbet. 650 

4.2.6. Ligeværdighed og mangfoldighed 651 

SF ønsker et samfund, hvor mennesker har størst mulig frihed til at skabe det liv, de ønsker, og hvor 652 

mangfoldighed ses som en styrke. Derfor ønsker SF et opgør med diskrimination på grund af køn, etnisk 653 

oprindelse, religion og seksuel orientering. Der skal være plads til og respekt for forskellige måder at leve 654 

på, og alle mennesker skal have ret til at udvikle og bruge deres evner. Ligestillingskampen er en 655 

samfundsopgave og må ikke reduceres til den enkeltes problem. Ligestilling og respekt fremmes bl.a. 656 



19 
 

gennem viden, dialog og respekt for det fælles fundament, som udgøres af menneskerettigheder, 657 

demokrati, ligeværd mv. 658 

Der skal skabes reel ligestilling mellem kønnene bl.a. gennem lige løn og pension, lige karrieremuligheder, 659 

lige ansvar for børn og hjem, reel deltagelse i orloven fra fædrenes side og gennem lige forventninger og 660 

krav til kvinder og mænd. Vi skal gøre op med forestillinger om mænds og kvinders grundlæggende 661 

forskellige placering i samfundet. Mennesker med forskellig etnisk baggrund skal ses som en ressource, der 662 

skaber liv og dynamik i samfundet.Etnisk ligestilling skal skabes ved bl.a. at sikre lige adgang til uddannelse, 663 

bolig og arbejde. Det forudsætter at integrationen styrkes.Trossamfund skal behandles ens af staten, og 664 

derfor skal folkekirkens særstatus ophæves gennem en adskillelse af kirke og stat. Der skal skabes 665 

ligestilling uanset seksuel orientering gennem oplysning og ved at fjerne lovgivningsmæssig 666 

forskelsbehandling, herunder fuldstændig ligestilling af homoseksuelle og heteroseksuelle par. 667 

4.3. Økologisk bæredygtighed 668 

SF anser den globale miljøsituation for at være særdeles alvorlig. Kapitalismen er baseret på en uhæmmet 669 

økonomisk vækst, som har skabt grundlag for velfærdsforbedringer for mange i den rige del af verden, men 670 

som samtidig på alvorlig vis har forrykket balancen mellem menneske og natur. 671 

Der sker en overudnyttelse af de naturlige ressourcer, hvilket på sigt vil medføre en alvorlig ressourcekrise. 672 

Biodiversiteten i verden trues bl.a. gennem multinationale selskabers forsøg på at dominere 673 

fødevareproduktionen gennem GMO-afgrøder. Jorden udpines med alvorlige følger for fremtidens 674 

fødevaresituation. Det alt for voldsomme udslip af co2 medfører store klimatiske ændringer, som allerede 675 

nu mærkes i vores del af verden i form af et ustabilt klima. Industrialiseringen af fødevareproduktionen 676 

med udbredt brug af kemi og tilsætningsstoffer har store sundhedsmæssige konsekvenser, som vi ikke 677 

kender konsekvenserne af. 678 

Den globale miljøkrise kan ikke ses isoleret fra den globale fattigdom. Miljøproblemerne - ikke mindst 679 

udpiningen af jorden - vanskeliggør i sig selv udviklingslandenes muligheder for økonomiske fremskridt. 680 

Samtidig ville det forværre miljøproblemerne, hvis de faktisk gik gang i den økonomiske vækst. 681 

Sammenhængen mellem de globale miljøproblemer og den globale ulighed medfører et radikalt krav om 682 

økologisk omstilling og en ny vækstmodel i den rige del af verden. Og det stiller krav om an ansvarlig global 683 

indsats til fordel for miljøet. 684 

4.3.1. Grøn økonomi og rød ansvarlighed 685 

SF vil arbejde for en styrkelse af den økonomiske udvikling som tager hensyn til miljøet. Produktion og 686 

forbrug skal omlægges så ressourceforbruget og forurening svarer til det som naturen kan bære. Dette 687 

miljømæssige råderum skal udvikles til at være et styringsinstrument for myndigheder, virksomheder, 688 

foreninger og borgere og skal søges anvendt aktivt af alle relevante aktører. 689 

En sådan radikal grøn omlægning forudsætter en bevidst økonomisk politik og indgreb i økonomien. Skatte- 690 

og afgiftspolitik skal give større incitamenter til produktion og forbrug af miljøvenlige produkter og til 691 

besparelser på energi- og ressourceforbruget. Erhvervspolitikken skal fremme miljøvenlig produktion. 692 

Statslige reguleringer og forbud skal fremme en sund miljømæssig udvikling. Trafikpolitikken skal omlægges 693 
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så den bliver mere miljøvenlig. Der skal satses mere på økologisk fødevareproduktion og vedvarende 694 

energi. SF går ind for en aktiv miljøpolitik. Konkret udmøntes det bl.a. i, at stat, amter og kommuner som 695 

led i en langsigtet miljøstrategi indkøber bæredygtigt, økologisk og etisk forsvarligt producerede varer. Den 696 

offentlige sektor skal således være i front for en global bæredygtig og international miljøpolitik. 697 

Den økonomiske udvikling skal tage udgangspunkt i, at det økologiske råderum er blevet mindre, hvilket 698 

nødvendiggør en mindre vækst i det materielle forbrug. Til gengæld skal der arbejdes hårdt for at skabe 699 

vækst i livskvalitet, der ikke er kun er bundet til materielle goder. Den økonomiske udvikling skal 700 

sammenkædes med en social omfordeling i det danske samfund, så det fortsat vil være mulighed for 701 

materielle fremskridt for den fattige del af befolkningen. Den grønne politik skal således sammenkædes 702 

med en rød omfordelingspolitik og rød ansvarlighed. Denne omfordeling vil medføre færre materielle 703 

forbrugsmuligheder for høj- og mellemindkomster. 704 

Den værdimæssig debat om livskvalitet og „det gode liv“ har stor betydning. Giver færre forbrugsgoder for 705 

den velstillede del af befolkningen nødvendigvis dårligere livskvalitet? Som et led i en ansvarlig miljøpolitik 706 

bliver det med andre ord vigtigt at formulere en vision om livskvalitet, der bygger på fællesskab og 707 

menneskelighed frem for materiel vækst 708 

4.3.2. Forureneren har ansvaret 709 

SF betragter økonomiske instrumenter som et redskab til at påvirke ressourceforbrug og andre former for 710 

adfærd hos både erhvervsliv og forbrugere i markedsøkonomien. Derfor skal der indføres en bred vifte af 711 

adfærdsregulerende miljø- og ressourceafgifter. At forureneren har ansvaret skal forstås bogstaveligt. I 712 

tilfælde hvor forureneren har overholdt samtlige regler på området, kan ansvaret videreføres til 713 

producenten af det forurenende materiale. 714 

Det er helt afgørende, at miljøhensynet kobles med en social ansvarlighed - miljøpolitikken skal indrettes, 715 

så den ikke skaber større social og økonomisk ulighed. Miljøbeskatning skal derfor kompenseres for folk 716 

med lave eller mellemstore indkomster gennem f.eks. skattesystemet. 717 

Derimod er markedsmekanismerne helt utilstrækkelige, når det drejer sig om at sikre f.eks. fødevarer, 718 

sundhed og andre livsnødvendigheder. SF afviser at man kan lægge ansvaret for miljø og sundhed over på 719 

den enkelte forbruger, som må træffe sine valg alene. I stedet ønsker SF at skabe sikkerhed for 720 

fødevarekvalitet, vandmiljø osv. ved helt at forbyde de skadelige stoffer og lade staten garantere en 721 

bestemt kvalitet. 722 

Miljøforbedringerne skal foretages sådan, at de ikke sænker den nuværende levestandard unødigt. Derfor 723 

ønsker SF at udvikle de bæredygtige alternativer gennem en massiv satsning på miljøvenlige teknologier. 724 

Der er store miljøproblemer, der skal løses. Men ved en massiv omstilling af forskning og produktion kan 725 

man både skabe tilstrækkelige løsninger og sikre den nødvendige folkelige opbakning. 726 

SF's vision er en ny type kvalitativ vækst, som er forbundet med en bæredygtig udvikling i forhold til 727 

miljøet. Økonomisk vækst og vækst i livskvalitet skal følges af et markant fald i miljøbelastning og 728 

ressourceforbrug. Skal den vision realiseres, er der brug for en helt ny miljøpolitik, hvor hensynet til en 729 

bæredygtig udvikling integreres i alle samfundssektorer. 730 
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4.3.3 Global bæredygtighed og international miljøpolitik 731 

Klimapolitikken, bevarelsen af ozonlaget og bekæmpelsen af skadelige kemikalier kræver alle globalt 732 

samarbejde. SF er derfor varm tilhænger af bindende internationale aftaler på disse områder, og ønsker at 733 

Danmark og EU lægger et maksimalt pres for at gennemføre sådanne aftaler. Samtidig ønsker SF, at 734 

internationale miljøaftaler ledsages af hårde sanktioner for de lande, der ikke overholder dem. 735 

SF lægger stor vægt på bindende miljøaftaler, men ønsker samtidig, at man tager hensyn til de enkelte 736 

landes behov for økonomisk udvikling, når man fordeler ansvaret for at nedbringe de enkelte landes behov 737 

for økonomisk udvikling. Mål for forureningsreduktion og udveksling af teknologi skal forhindre, at 738 

udviklingslandene og de østeuropæiske lande begår Vestens miljøfejltagelser. 739 

Global social og økonomisk lighed er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for at skabe et 740 

bæredygtigt globalt samfund. Der er brug for gennemgribende ændringer for at skabe en mere retfærdig 741 

økonomisk og social udvikling i verden. Først og fremmest skal den rige verden eftergive den tredje verdens 742 

gæld. Men dermed er ulighedsproblemet ikke løst. 743 

Der er behov for en ny form for socialt og miljømæssigt bæredygtig verdenshandel, hvor de rige lande 744 

åbner deres markeder for varer fra den fattige del af verden. Samtidig må de i lange overgangsperioder 745 

acceptere, at de fattige lande beskytter deres markeder mod Nordamerikas, Europas, Østasiens og de 746 

multinationale firmaers vældige pengemaskiner. Det vil på kort sigt give et pres på lavtlønsområder i den 747 

rige del af verden - herunder også i Danmark. Men på længere sigt vil større velstand i udviklingslandene 748 

være en fordel for hele kloden. Der vil i en lang periode fremover være brug for, at den rige verden giver 749 

massiv bistand til udviklingslandene. Men bistanden skal gives langt mere målrettet til udvikling af 750 

uddannelse, produktion og velfærd og uafhængigt af donorlandets erhvervsinteresser. Bistanden skal 751 

ledsages af krav om demokrati, progressive velfærdsreformer og overholdelse af menneskerettighederne. 752 

4.4. Global ansvarlighed og en ny sikkerhedspolitik 753 

Socialismen har altid været international og med globaliseringens store udfordringer er en international 754 

socialistisk strategi så vigtig som aldrig nogensinde. 755 

Selv om nationalstaterne fortsat er det væsentligste forum for demokrati og politik, stopper ambitionen om 756 

bæredygtighed, lighed og social retfærdighed ikke ved landegrænserne. SF vil kæmpe for demokrati og 757 

menneskerettigheder og imod enhver form for undertrykkelse overalt på kloden. Derfor er et stærkt og 758 

demokratisk internationalt samarbejde et strategisk mål for SF. 759 

Stadig flere problemer må nødvendigvis løses i internationale fora. Indtil nu har globaliseringen 760 

primærtværet et liberalistisk projekt, hvor de internationale markedskræfter og de transnationale selskaber 761 

har forøget deres magt. Et modsvar til denne globalisering forudsætter et internationalt politisk 762 

samarbejde med udgangspunkt i venstrekræfter og de nye sociale bevægelser, der i stadig stigende grad 763 

opererer globalt. En del af disse betegnes som anti-globaliseringsbevægelser, fordi de har sat sig til 764 

modværge imod den kapitalistiske globalisering. Deres kritik er imidlertid udtryk for en vigtig folkelig kritik 765 

af en globalisering, som har skabt større uligheder i verden og forværret miljøproblemerne. SF tager 766 

afstand fra alle voldelige tendenser i de globaliseringskritiske bevægelser, og vi afviser også den del, der 767 

appellerer til snæversynet nationalisme. Men vi støtter skabelsen af en global modmagt med udgangspunkt 768 
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i progressive partier og bevægelser. Vi lægger stor vægt på at skabe internationale alliancepartnere. 769 

Kampen for selvbestemmelse, lønmodtagerrettigheder og sociale reformer står i dag svagt i hovedparten af 770 

Afrika, Asien og Sydamerika. I stedet udnytter religiøse og nationalistiske - og undertiden terroristiske - 771 

strømninger den folkelige utilfredshed med USA's globale magtpolitik, uligheden og den sociale nød. 772 

Alternativet hertil er at støtte udviklingen af sociale, faglige og socialistiske reformkræfter i disse lande og 773 

regioner, som kan indgå i internationale og globale alliancer med progressive kræfter i den rige del af 774 

verden om nedrustning, selvbestemmelse, global bæredygtighed, lønmodtagerrettigheder og sociale 775 

reformer. 776 

Den internationale politik skal i højere grad dominere den internationale økonomi, hvilket forudsætter 777 

stærke internationale institutioner. Disse vil være baseret på samarbejde mellem regeringer, men det er 778 

vigtigt at NGO'ere og folkelige bevægelser inddrages i det globale arbejde. Det forudsætter en vidtstrakt 779 

demokratisering og folkeliggørelse på alle niveauer. 780 

4.4.1. En ny sikkerhedspolitik 781 

Omdrejningspunktet for SF's internationale politik er en ny sikkerhedspolitik, som i stedet for militære 782 

løsninger satser på forebyggelse af konflikter, økonomisk udvikling, politisk demokrati og kamp for 783 

menneskerettigheder. 784 

Dette gælder en lang række af sikkerhedspolitiske udfordringer i det nye århundrede, herunder terrorisme. 785 

SF afviser, at terrorismen kan bekæmpes med militære midler. Alene økonomisk udvikling og demokratiske 786 

reformer, som giver fremtidshåb for den brede befolkning i den fattige del af verden kan fjerne grundlaget 787 

for terrorismen. 788 

Det er således en afgørende faktor i en ny sikkerhedspolitik at skabe global retfærdighed, mindske de 789 

globale uligheder og give muligheder for alle. SF vil arbejde for, at der skæres ned i militærbudgetterne, og 790 

at der skabes bedre kontrol med den internationale våbenhandel. Et vigtigt spørgsmål er fremstilling og 791 

udbredelse af atomvåben, biologiske våben, kemiske våben og våben, der er rettet direkte mod 792 

civilbefolkningen, f.eks. landminer. SF vil arbejde for forbud mod produktion og anvendelse af disse våben, 793 

samt for bindende aftaler om at få tilintetgjort de eksisterende lagre. Sparede militærudgifter skal i stedet 794 

bruges til økonomisk udvikling, demokrati og civilsamfundsopbygning i udviklingslandene. 795 

Udviklingsbistanden skal sættes i vejret i hele den rige verden, og der skal gennemføres handelsaftaler, som 796 

sikrer udviklingslandene adgang til markederne i vores del af verden. 797 

Mange konflikter har baggrund i kampen om de naturlige ressourcer - særligt olie og vand. Det kan 798 

forventes, at disse konflikter i de kommende år skærpes på grund af ikke mindst den rige verdens 799 

nedslidning af de naturlige ressourcer. En global miljøindsats, hvor især den rige del af verden bruger færre 800 

ressourcer, vil således også formindske konflikterne. 801 

Efter ophøret af den kolde krig er begrundelsen for NATO bortfaldet og SF vil arbejde for en afvikling af 802 

NATO, som skal afløses af nye sikkerhedspolitiske strukturer, der defineres af en ikke-militær 803 

sikkerhedspolitik. Ikke mindst det europæiske samarbejde - i særlig grad EU - spiller en rolle i den 804 

sammenhæng. En samling af Europa med udgangspunkt i et udvidet EU og et tæt samarbejde med Rusland 805 

en en vigtig forudsætning for skabelse af ny sikkerhed. Så længe NATO endnu eksisterer skal Danmark 806 
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optræde selvstændigt inden for alliancen, arbejde for nedrustning, global sikkerhed og afspænding og 807 

modsætte sig alle forsøg på at udvide NATO's operationsområde eller at give NATO en global rolle. 808 

4.4.2. En global retsorden 809 

Udviklingen efter den kolde krig og USA's internationale dominans understreger behovet for, at der 810 

etableres en egentlig global retsorden med demokrati og menneskerettigheder som grundlag. Folkenes 811 

selvbestemmelsesret må aldrig udvikle sig til en ret til at fastholde udemokratiske regimer, undertrykke 812 

mindretal eller bruge vold mod civilbefolkningen. SF arbejder for, at alle stater underordner sig den 813 

internationale retsorden, der er fastlagt i FN-pagten. Det er helt uacceptabelt at stormagter som USA 814 

nægter at acceptere konventionen om krigsforbryderdomstolen, atom-prøvestoppet og andre 815 

internationale aftaler. SF vender sig ligeledes imod, at der gøres forsøg på at udskifte FN som det organ, der 816 

håndterer den internationale retsorden. 817 

SF ser FN som det centrale forum for løsning af internationale konflikter og som den vigtigste globale 818 

organisation til at skabe den nødvendige folkeretlige legitimitet. Det eksisterende FN-system skal 819 

reformeres, så det bliver mere effektivt, mere tilpasset den faktiske nutidige globale situation, mere 820 

demokratisk og mere præget af folkelig deltagelse. Sikkerhedsrådets beføjelser skal udvides til at omfatte 821 

situationer med folkemord og grove menneskeretskrænkelser og til borgerkrige. Samtidig skal vetoretten 822 

fjernes. Det kan være nødvendigt i sidste ende at anvende militær magt for at gennemføre beslutninger, 823 

vedtaget i det internationale retssamfund. Enhver militær aktion skal have den nødvendige FN-legitimitet, 824 

og det vil være af betydning etablere en egentlig militærstyrke i FN-regi, som får de nødvendige ressourcer 825 

så den kan fungere effektivt. Det langsigtede mål er afrustning og afvikling af militæralliancer og nationale 826 

hære, således at FN er ene om at råde over militær magt. 827 

4.4.3. Et helt og demokratisk Europa 828 

EU-samarbejdet er en væsentlig del af det internationale samarbejde og en hjørnesten i SF's internationale 829 

strategi. SF afviser en føderal europæisk statsdannelse. Men samtidig ønsker SF at undgå, at modstanden 830 

mod de føderalistiske tendenser i samarbejdet skal udvikle sig til modvilje mod internationalt samarbejde i 831 

det hele taget. 832 

SF har visioner for medlemskabet af EU. SF ser således EU som den afgørende ramme for det fremtidige 833 

europæiske samarbejde og en politisk kampplads mellem højre og venstre. SF betragter ikke EU som et mål 834 

i sig selv, men som et middel til at håndtere fælles udfordringer og løse fælles problemer, hvor det er 835 

nødvendigt. 836 

De europæiske velfærdsstater er og skal vedblive med at være forskellige. Men det europæiske samarbejde 837 

skal bruges til at sikre rammerne for de nationale velfærdsudviklinger. Derfor er der behov for at samle 838 

venstrekræfterne i et Europa til et opgør med den liberalistiske dominans i EU's politikker og institutioner. 839 

Den blinde tro på markedskræfterne skal erstattes af erkendelsen af, at de europæiske befolkningers 840 

interesser tilgodeses ved at give de bedst tænkelige betingelser for at udvikle demokrati, velfærd og miljø. 841 

EU-samarbejdet har en meget vigtig rolle at spille for at samle Europa, og udvidelsen med de øst- og 842 

centraleuropæiske lande er yderst positiv. Udvidelsen med de øst- og centraleuropæiske lande er den 843 

største og vigtigste udfordring for Europa i årtier. SF ønsker at fortsætte udvidelsen som en glidende 844 
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udvikling, der både skal omfatte staterne på Balkan, Maghreblandene og flere af de tidligere 845 

Sovjetrepublikker. Denne udvidelsesproces skal ikke nødvendigvis føre til, at alle lande bliver medlemmer af 846 

EU, men landene skal knyttes tæt sammen gennem forskellige, fleksible samarbejdsformer - med EU som 847 

grundstamme. 848 

Det er vigtigt, at EU i global sammenhæng formår at tegne et indholdsmæssigt modstykke til den 849 

amerikanske dominans. Ikke ved at udvikle en europæisk udgave af den amerikanske udenrigs- og 850 

sikkerhedspolitik. Men ved internationalt at presse på for en dagsorden, hvor lønmodtagerrettigheder, 851 

miljøhensyn og solidaritet med udviklingslandene står højt placeret. 852 

EU er en helt særegen international konstruktion - hverken et løst samarbejde eller en egentlig 853 

statsdannelse. Derfor skal der ”opfindes” en ny model for et demokratisk internationalt samarbejde i 854 

videreudviklingen af demokratiseringen af EU. SF mener at det i den sammenhæng er vigtigt, at den folkelig 855 

opbakning til et sådant internationalt samarbejde fastholdes og styrkes. 856 

Det er vigtigt, at EU fortsat er et forpligtende samarbejde, hvor fælles problemer kan løses og fælles 857 

muligheder kan udnyttes. Det kan kun lade sig gøre, hvis der er en fælles kerne i samarbejdet, som alle 858 

landene tilslutter sig helt og fuldt. Det drejer sig om det indre marked med den tilhørende politiske 859 

regulering (miljø- og forbrugerbeskyttelse, konkurrencelovgivning, fælles selskabsbeskatning, 860 

lønmodtagerrettigheder, aftalelovgivning, etc.). Det er imidlertid ikke vigtigt for EU, at alle medlemmerne 861 

er med i den fælles mønt eller den fælles forsvarspolitik. Sådanne områder, som ligger uden for kernen i 862 

samarbejdet, må det være frivilligt for de enkelte medlemsstater at tilslutte sig. 863 

4.4.4. Global politisk regulering og samarbejde 864 

Liberaliseringen af de internationale kapitalbevægelser i 80'erne kalder på politisk handling. SF ønsker, at 865 

der internationalt i bl.a. EU og WTO gives mulighed for, at de enkelte lande kan genindføre demokratiske, 866 

ikke-protektionistiske restriktioner på kapitalbevægelserne. Samtidig er der også brug for internationale 867 

tiltag. SF ønsker bl.a., at der i FN-regi gennemføres en Tobin-skat på kapitalbevægelser for at udvide det 868 

demokratiske råderum i de enkelte lande betragteligt. 869 

Samtidig ønsker SF en ændret dagsorden for det eksisterende internationale økonomiske samarbejde. Den 870 

internationale liberaliseringsbevægelse og frihandelsideologi, der bl.a. har omdrejningspunkt i WTO skal 871 

bekæmpes til fordel for en accept af national, regional og global regulering til gavn for velfærd og miljø. SF 872 

ønsker at presse på gennem EU for denne globale regulering i WTO.  873 

5. Afslutning: Et nyt samfund i et nyt århundrede 874 

SF arbejder konsekvent for demokratisk socialisme. Ikke som en færdig formel for, hvordan samfundet skal 875 

bygges op. Men som en stadig bevægelse i retning af mere demokrati, af mere bæredygtighed og 876 

miljømæssig ansvarlighed, af mere solidaritet og social retfærdighed og af et mere fleksibelt internationalt 877 

samarbejde. Det er en stor ambition. Men kun store ambitioner flytter verden. Og SF er ikke tilfreds med 878 

verden, som den ser ud i dag. 879 

I begyndelsen af det nye århundrede har liberalismen mere vind i sejlene end nogensinde - både i Danmark 880 

og internationalt. De utæmmede markedskræfter hærger, mens velfærdssamfundene og solidariteten er 881 
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presset i defensiven. Uligheden vokser i takt med selvtilstrækkeligheden. De magtfulde netværk og store 882 

virksomheder har nærmest frit spil, mens demokratiet langsomt viger. 883 

I den sammenhæng er der hårdt brug for et modspil fra venstre. Et modspil, der tager udfordringerne op og 884 

tegner et alternativ - viser, at samfundet kan forandres og bygges op på en ny måde, der er langt mere 885 

retfærdig og socialt ansvarlig. Det kræver en venstrefløj i offensiven. Det kræver en venstrefløj med 886 

selvtillid. Og det kræver en venstrefløj med tro, håb og vilje til at vise vejen til et nyt samfund. 887 
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SFs Reformprogram 1 

Vedtaget på SF´s landsmøde den 25 – 26 april 2009.  2 

SF’s reformprogram for Danmark – fra klimatrussel og økonomisk krise til ny grøn og social vækst 3 
 27.04.09 

 4 

Danmark har en venstrefløj, der kan og vil magten til at skabe forandring. SF er talerør for alle 5 

mennesker, der bærer på håbet om, at vi kan skabe en bedre verden. SF er talerør for alle 6 

mennesker, der vil og tør de forandringer, der åbner for en bedre fremtid. SF er talerør for alle 7 

mennesker, der vil se resultater i stedet for tomme løfter. 8 

 9 

Danmark har brug for et nyt politisk flertal. Et flertal, der vil gøre op med fattigdommen og 10 

uligheden og i stedet sikre alle muligheden for et godt liv. Et flertal, der vil inkludere og inddrage i 11 

stedet for at udstøde. Et flertal, der vil møde klimatruslen ved at omstille Danmark til en grøn 12 

fremtid. Et flertal, der aktivt vil bekæmpe diskrimination på baggrund af køn, alder, handicap, 13 

religion og tro, seksuel orientering og etnicitet. Et flertal, der vil give Danmark en progressiv 14 

stemme i verden for social retfærdighed, menneskerettigheder, demokrati og dialog i stedet for at 15 

bruge voldens og geværernes sprog. 16 

 17 

De sidste mange år har tanken om, at frie markedskræfter kan løse alle problemer, været 18 

dominerende i den politiske debat. Verden står nu i et krydsfelt mellem en klimatrussel, der rykker 19 

nærmere og en økonomisk krise, der ryster økonomier overalt på kloden. Det stiller krav til 20 

nytænkning og åbner for nye muligheder. Vejen frem er en grøn økonomi, der både kan imødegå 21 

klimatrusselen og skabe ny vækst og nye arbejdspladser. 22 

 23 

SF vil være en forandrende kraft i Danmark og i verden. Vi er ikke styret af dogmer og gamle 24 

modsætninger. Vi er åbne for alle ideer og strømninger, der fremmer de værdier, vi står for. Det er 25 

først og fremmest: 26 

 27 

Demokrati – at alle har indflydelse på deres hverdag og på samfundets udvikling. 28 

Lighed – at fattigdom er udryddet og alle mennesker har chancer og muligheder for et godt liv. 29 

Fælles fremtid – at vi sikrer vores natur og klode til gavn for fremtidens generationer. 30 

Globalt udsyn – at vi ser os som en del af verden frem for at sætte hegn op omkring os selv. 31 
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Solidaritet – at vi er afhængige af hinanden og gensidigt har brug for hinanden for at skabe en bedre 32 

fælles fremtid. 33 

 34 

SF bygger alliancer mellem alle mennesker, der vil forandringen. Det gælder såvel politiske partier 35 

som organisationer og enkeltpersoner. Vi kan ikke alene. Vi har brug for hver eneste kvinde og 36 

mand, der bærer håbet og vil forandringen. SF vil række hånden ud til enhver, der ikke bare vil se 37 

passivt til, men selv være deltager. Alle kan bidrage, og hver og en kan gøre en forskel. 38 

 39 

SF vil deltage i en ny centrum-venstre regering, for at være omdrejningspunktet for et nyt flertal og 40 

et nyt Danmark. SF’s regeringsønske er ikke et ønske om magt for magtens egen skyld. Vi ønsker at 41 

påvirke beslutningerne og udviklingen både på kort og på lang sigt. Derfor skal vi sidde med, hvor 42 

beslutningerne træffes. En ny centrum-venstre regering skal knokle for: 43 

 Grøn omstilling til bæredygtig udvikling så vi forhindrer de værste klimaændringer og 44 

sikrer, at der også er en klode med rige naturressourcer til fremtidige generationer.  45 

 Fremtidsrettet vækstpolitik, hvor alle, der kan, får ret og pligt til at bidrage.  46 

 Fornyelse og styrkelse af velfærdssamfundet.  47 

 Sundhedspolitik, der bygger på forebyggelse og ordentlige offentlige sygehuse.  48 

 Styrkelse af det danske demokrati til også at omfatte samfundets økonomiske aktiviteter og 49 

arbejdslivet.  50 

 Udenrigs- og sikkerhedspolitik, der gør Danmark til en progressiv stemme i verden.  51 

SF’s regeringsprojekt er ikke udelukkende noget, der skal foregå i regeringskontorerne. Vi vil 52 

lægge vægt på at være i åben dialog med befolkningen – ikke mindst folkelige bevægelser og 53 

fagbevægelsen, fordi vi ved, at det styrker vores projekt. Og vi vil være åbne for nye ideer og 54 

tanker, der kan styrke vores politiske projekt. 55 

 56 

Med udgangspunkt i vores grundlæggende principper beskriver vi her vores visioner for Danmark 57 

og SF’s arbejde i en kommende centrum-venstre regering i de næste 10-15 år. SF vil med dette 58 

reformprogram præge samfundets udvikling i en socialistisk retning, hvor solidaritet, 59 

bæredygtighed og demokrati er i fokus. 60 

 61 

1. Fra klimatrussel til grøn fremtid 62 
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Den globale opvarmning er en alvorlig trussel for mennesker, natur og sikkerhed. Skal der rettes op 63 

på det, er det nødvendigt med politisk vilje og stærke visioner om en grøn fremtid båret af 64 

vedvarende energi og bæredygtig udvikling. 65 

Vision 1: Danmark skal være fri af fossile brændsler og CO2-neutralt i 2050 66 

Danmark skal vise verden, at vi mestrer opgaven med at kombinere økonomisk udvikling med 67 

meget lavt CO2 udslip. Det vil kun lykkes, hvis politikerne viser mod og stiller udfordringer op for 68 

erhvervsliv, offentlige institutioner og borgere. SF har en vision om, at Danmark skal være fri af 69 

fossile brændsler og 100 pct. CO2 neutral i 2050 med henblik på at realisere en global retfærdig 70 

fordeling af udslipsrettigheder på ca. 1 ton pr. indbygger pr. år. For at sikre denne udvikling, vil SF 71 

arbejde for: 72 

 En plan for hvordan Danmark gør sig helt fri af fossile brændsler senest i 2050 - med klare 73 

delmål og tidsfrister.  74 

 En plan for at gøre Østersøen og Nordsøen til store havmølleområder, hvor et moderne 75 

”supernet” forsyner Nordeuropa med grøn strøm.  76 

 Et nyt udviklingssystem for demonstration og produktion af vedvarende energi og andre 77 

lavt-udledningsteknologier.  78 

 Ambitiøse energikrav til nybyggeri, renovering og transport. Offentligt og offentligt støttet 79 

byggeri skal efterhånden bygges som bolig +, der producerer mere energi end det forbruger  80 

 Skrappe standarder og en dynamisk afgiftspolitik, der præmierer de mindst 81 

energiforbrugende apparater, biler og byggematerialer.  82 

 Landbruget skal gøres CO2 neutralt. Al husdyrgødning skal anvendes til biogas – senest i 83 

2025  84 

 Øget forskning i vedvarende energi og energibesparende teknologi  85 

 Billigere og bedre kollektiv trafik  86 

Vision 2: Ny grøn verdensorden  87 

Klimakrisen og den økonomiske krise skal vendes til en mulighed for internationalt at skabe større 88 

lighed mellem befolkninger og udjævne den skæve fordeling af rigdomme. Det kræver globale 89 

løsninger, hvor de rige lande tager det største ansvar. SF vil arbejde for: 90 

 Globale institutioner med reel indflydelse, der kan lægge pres til fordel for klimaet.  91 
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 En klimatilpasningsfond, der hjælper de lande, der rammes hårdest af klimaforandringerne, 92 

med at tilpasse sig.  93 

 En skovfond, der sikrer, at verdens regnskov bevares.  94 

 En global pris på CO2, der sikrer, at vedvarende energi er mere rentabelt end fossil energi.  95 

Vision 3: Mere natur, mindre forurening og bæredygtige byer 96 

Danmark skal have meget mere natur samtidig med at landbruget skal omstilles og fornys. Byerne 97 

skal udvikles gennem helhedstænkning og ved at fremme bæredygtighed. En omfattende indsats for 98 

begrænsning af negative påvirkninger fra forurening og kemikalier skal sikre renere produkter og 99 

bedre sundhed. SF vil arbejde for: 100 

 En samlet naturplan for Danmark, der øger naturarealerne til 30 pct. af landets areal.  101 

 Øget støtte til økologi og omstilling af landbruget  102 

 En samlet grøn strategi for det offentlige Danmark med bl.a. grønne indkøb, 103 

energirenovering og miljøvenlig trafik.  104 

 En øget indsats mod kemikalietryk og for renere produkter og produktionsprocesser.  105 

 Udvikling af innovative løsninger inden for industri, trafik, byggeri og byudvikling.  106 

2. Bæredygtig vækst i økonomien – det skal vi leve af i fremtiden 107 

Menneskers arbejde er kilde til al velfærd og velstand. SF vil derfor sikre, at enhver borger får de 108 

bedste muligheder for at bidrage til samfundsøkonomien. SF’s mål er at sikre Danmark en placering 109 

i den globale fremstilling af råvarer, industriprodukter, serviceydelser og viden, som på én gang 110 

bidrager til en bæredygtig dansk og international vækst og skaber nye danske arbejdspladser. 111 

Det er afgørende for SF, at der føres en økonomisk ansvarlig politik. Der skal være orden i 112 

samfundsøkonomien og i den offentlige økonomi. Rod i økonomien rammer altid de dårligst stillede 113 

hårdest. Det betyder blandt andet, at nye offentlige driftsudgifter skal finansieres enten gennem nye 114 

skatteindtægter eller omprioriteringer. 115 

 116 

Vision 1: Øget velstand og velfærd gennem bæredygtig vækst og udvikling af nye danske 117 

vækstbrancher 118 

SF vil sikre Danmarks globale position, ved at satse massivt på grønne vækstområder og 119 

udviklingen af vækstbrancher som velfærdsteknologi samtidig med at vi sikrer omstillingsparathed i 120 

vores eksisterende virksomheder. SF vil arbejde for: 121 
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 Staten skal sikre, at der investeres i sol- og vindenergiindustri, innovation i bygge- og 122 

isoleringsteknik samt forskning i ny bæredygtig produktion og energi.  123 

 Kvalificeret arbejdskraft til grønne vækstbrancher skal sikres gennem uddannelse. Øget 124 

efterspørgsel på klimavenlige produkter og vedvarende energi igennem offentlige indkøb og 125 

skrappe lovgivningskrav til særligt bygge- og transportsektoren.  126 

 Danske universiteter skal sikre uafhængig og fri forskning. Der skal være øget og 127 

systematisk fokus på innovation, iværksætteri og udviklingen af nye vækstbrancher i 128 

Danmark.  129 

 Danmark skal satse målrettet på at opdyrke produktionen af velfærdsteknologi, som kan 130 

blive et nyt eksport-eventyr på linie med udviklingen af de første vindmøller. Vi har 131 

internationalt set unikke muligheder på grund af vores stærke velfærdssamfund med oplagte 132 

test- og startmarkeder. Alle medarbejderes viden og evne til at tænke, handle og beslutte må 133 

udnyttes for at skabe nye produkter og bedre, mere effektiv og fleksibel produktion.  134 

 At danske virksomheder er med til at finansiere en venture-fond, som de kan søge 135 

forsknings-, udviklings- og forsøgsmidler hos, til etablering af innovative miljø- og 136 

klimarigtige teknologier og investeringer i arbejdspladser.  137 

Vision 2: Bæredygtig produktion uden spild 138 

SF vil give de bedste betingelser for øget vækst i Danmark ved at minimere spild og sikre effektiv 139 

og bæredygtig produktion. Samtidig vil vi bevare industri og landbrug ved at forandre det. 140 

Kodeordene er omstilling, kvalitet og faglig stolthed. SF vil arbejde for: 141 

 Samarbejde mellem private og offentlige aktører for udvikling af vedvarende energi og ny 142 

teknologi.  143 

 Udbygning af Europas jernbaner, så person- og godstransport kan flyttes væk fra fly og 144 

biler.  145 

 Offentlige investeringer, støtteordninger og licitationer målrettes bæredygtig vækst.  146 

 Samfundet skal offensivt tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder til Danmark, 147 

ved at satse på uddannelse, velfærd, infrastruktur og stabil vedvarende energi.  148 

 Industri og landbrug vil og skal også i fremtiden spille en central rolle i dansk økonomi. Det 149 

politiske system skal sikre, at udvikling og omstilling i den eksisterende produktion baseres 150 

på et samspil mellem samfundets behov, medarbejdernes erfaring og evne til nytænkning, 151 

aftagernes efterspørgsel samt virksomhedsledelsens overblik.  152 
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 At vækstlaget af små og mellemstore virksomheder, der udmønter økologi, fair trade, social 153 

bæredygtighed samt miljø- og klimarigtig produktion, belønnes.  154 

Vision 3: Flere skal kunne bidrage mere 155 

Det er et fælles samfundsansvar at sikre borgerne muligheder for et sundt, godt arbejdsliv med 156 

mulighed for udfoldelse, indflydelse, udvikling og uddannelse gennem hele livet. Den enkelte har 157 

pligt til at være åben overfor at omstille sig og til løbende opkvalificering. SF vil arbejde for: 158 

 at en stor del af dem, der arbejder som ufaglærte, kommer igennem et uddannelsesforløb 159 

inden 2025. Det kræver langt bedre tilbud om efter- og voksenuddannelse. Alle ufaglærte 160 

skal sikres ret til realkompetencevurdering og lovpligtig uddannelsesplanlægning på 161 

virksomhederne skal sikre, at der udarbejdes planer for uddannelse og opkvalificering.  162 

 Virksomhederne skal være bedre til at rumme mennesker med nedsatte fysiske og psykiske 163 

funktionsevner, herunder sindslidende og andre, der har svært ved at få fodfæste på 164 

arbejdsmarkedet.  165 

 En ”new deal” der skal give den enkelte ret til beskæftigelse hele livet mod at være åben for 166 

at omstille sig.  167 

 Fuld beskæftigelse er et politisk ansvar, som i nedgangsperioder skal understøttes gennem 168 

offentlige investeringer i den offentlige sektor og i klimaområdet.  169 

 Indsatsen for et bedre arbejdsmiljø skal forstærkes markant, så færre udsættes for 170 

arbejdsulykker, nedslidning, kemiske påvirkninger eller dårligt psykisk arbejdsmiljø, der 171 

kan medføre udstødning af arbejdsmarkedet.  172 

 Ligestilling på arbejdsmarkedet. En ligelønskommission og ekstra midler til et særligt 173 

ligelønsløft på kvindedominerede områder inden for bl.a. pleje, omsorg og pasning. En del 174 

af forældreorloven øremærkes til fædrene.  175 

 De arbejdsløse skal hjælpes i arbejde på en positiv og motiverende måde. Uhensigtsmæssig 176 

tvang og nidkær kontrol skal væk og beskæftigelsesindsatsen skal tage udgangspunkt i den 177 

enkelte arbejdsløses kvalifikationer og evner.  178 

3. Velfærd er vejen – ikke forhindringen!  179 

Der skal gøres op med udsultningen af den offentlige sektor. En lang række uløste 180 

infrastrukturopgaver og sociale udfordringer kræver, at den offentlige sektor skal udgøre en større 181 
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del af samfundsøkonomien end i dag. Samtidig skal der gøres op med bureaukratiet og det 182 

centralistiske regeltyranni. 183 

 184 

Velfærd er også et rigt kulturliv, med tilbud til alle borgere, anerkendelse af tilværelsens 185 

mangfoldighed og af, at vi som mennesker har brug for mange forskellige impulser. Det er et 186 

samfundsanliggende at sikre, at kunst og kultur kan leve – også når det ikke kan klare sig på 187 

kommercielle vilkår. 188 

 189 

Vision 1: SF vil sikre demokratisk styring af velfærdens kerneområder 190 

Velfærden er en kernesøjle i vores samfund. Beslutninger om velfærdens udvikling skal træffes af 191 

borgerne – ikke af markedet. SF vil arbejde for: 192 

 Velfærdens kerneydelser – uddannelse, sundhed, børnepasning og ældreomsorg – skal styres 193 

demokratisk af samfundet. Der skal ske et stop for tvangsudlicitering og privatisering.  194 

 Private udbydere af velfærdsydelser skal mødes af tilsvarende krav og forpligtelser som de 195 

offentlige institutioner– blandt andet når det handler om uddannelse og kompleksitet i 196 

opgaverne. Omvendt skal offentlige institutioner som udgangspunkt have samme 197 

muligheder som private – fx når det gælder tilkøbsydelser. Dermed sikres en mere fair 198 

konkurrence mellem det offentlige og private udbydere.  199 

 Ved eventuelle udliciteringer skal de kommunale medarbejdere altid tilbydes at overtage 200 

opgaven. I den forbindelse skal medarbejderne tilbydes rådgivning om virksomhedsdrift.  201 

 Demokratisk styring af de grundlæggende dele af infrastrukturen f.eks. energiforsyning og 202 

kollektiv trafik.  203 

 Bureaukratiske krav om kontrol og dokumentation i det offentlige skal erstattes af fagligt 204 

funderet ledelse og medarbejdernes viden, engagement og erfaring realiseret gennem 205 

demokrati på arbejdspladsen samt indflydelse til borgerne.  206 

 SF vil arbejde for en afbureaukratisering af den offentlige forvaltning, og for at sikre alle 207 

borgere en værdig og helhedsorienteret hjælp og støtte.  208 

Vision 2: Uddannelser skal give alle de bedste muligheder i livet 209 

Det er skolernes opgave i samarbejde med forældrene at ruste børn og unge til voksenlivet, og give 210 

alle lige muligheder. Fagligt dygtige og kreative børn og unge er grundlaget for den langsigtede 211 
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vækst i samfundet. Uddannelse er et afgørende element af bekæmpelsen af den negative sociale arv. 212 

SF vil arbejde for: 213 

 Ingen skole har mere end en tredjedel elever med sprogvanskeligheder. Socialt og etnisk 214 

sammensatte skoler er den bedste måde at sikre integration og sammenhæng i samfundet. 215 

Det frie skolevalg i folkeskolen skal kunne begrænses så det forebygger ghettodannelse.  216 

 Uddannelsesinstitutioner skal sikres gode og sociale fysiske rammer, der skaber et godt 217 

undervisningsmiljø, samt tidssvarende undervisningsmaterialer, der medvirker til optimal 218 

læring for den enkelte. De nuværende ungdomsuddannelser udvikles, så frafaldet 219 

minimeres. Der skal skabes råderum for en mangfoldig skoleudvikling, hvor medarbejdere, 220 

børn og forældre former skolens indhold og dagligdag. Detailstyring skal vige for udvikling 221 

fra neden og respekt for skolen som lokalt demokrati og kulturcenter.  222 

 Alle skal sikres mulighed for kontinuerlig efteruddannelse, jobudvikling og karriereveje.  223 

Vision 3: Alle skal have adgang ordentlige boliger, der er til at betale  224 

Boligpolitikken skal sikre social sammenhængskraft i samfundet. Det kræver en boligsektor, der 225 

dækker behovene og ikke er en kilde til øget ulighed. Det skal være muligt for familier med 226 

almindelige indkomster at kunne få dækket deres boligbehov også i storbyområder. Boligområder 227 

skal så vidt muligt være blandede, så man møder folk med forskellig baggrund i sit boligområde. SF 228 

vil arbejde for: 229 

 Almene boliger skal være et godt og attraktivt alternativt til ejerboliger for mennesker med 230 

almindelige eller lave indkomster. Der skal være tilstrækkeligt antal almene boliger, de skal 231 

være af høj kvalitet og de skal have lav husleje. Der skal være midler, så de almene boliger 232 

løbende kan renoveres og have en høj kvalitet.  233 

 Ordentlige boliger til mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Der skal 234 

bygges mere og bedre. Der skal indføres en ventetidsgaranti på handicapboliger og botilbud. 235 

Ved nybyggeri skal handicapboliger intregreres i den almene boligmasse  236 

 Ghettodannelser, der medfører eller forværrer sociale problemer, skal forhindres gennem 237 

krav om, at alle kommuner har almene boliger i et omfang, der sikrer, at grupper med 238 

særlige sociale problemer ikke samles massivt i enkelte bebyggelser.  239 

 Hele boligsektoren skal omstilles på grønne vilkår. Nye boliger skal være bolig +, og 240 

eksisterende boliger skal renoveres med henblik på en væsentlig CO2-reduktion.  241 
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 Der skal gennemføres kvarterløft for alle socialt belastede kvarterer, så det bliver attraktivt 242 

at bo der.  243 

Vision 4: Daginstitutioner af høj kvalitet 244 

Indlæring og udvikling starter i vuggestuen og børnehaven og 245 

udvikles fortsat i tiden på fritidshjemmet/ SFO´en og i klubben. SF vil forbedre kvaliteten på hele 246 

institutionsområdet og sikre udvikling, støtte og stimulering af børnene i deres barndom 247 

og igennem den tidlige ungdom. SF vil arbejde for: 248 

 Slut med propfyldte daginstitutioner og klubber. Der skal være bedre normeringer, så der 249 

bliver færre børn pr. voksen. Vi prioriterer det vigtige i relationsarbejdet og det kræver tid til 250 

den enkelte.  251 

 Der skal være mere plads og bedre omgivelser i daginstitutionerne og klubber – både 252 

indendørs og udendørs. Indeklimaet skal forbedres, støjniveauet skal sænkes og 253 

legepladserne skal forbedres.  254 

 Der skal være tilstrækkeligt og veluddannet personale i daginstitutionerne.  255 

Vision 5: Kvalitet i alderdommen.  256 

SF's vision er et samfund, hvor fattigdom er afskaffet, og hvor man anerkender, at en anstændig og 257 

værdig hjælp tager tid. SF vil arbejde for: 258 

 At forbedre de økonomiske vilkår for de fattigste ældre. Alle borgere skal have et 259 

rådighedsbeløb, der sikrer, at de kan blive ved med at være aktive medborgere  260 

 Flere ansatte i hjemmeplejen og i plejeboligerne, så der er tid til en anstændig og værdig 261 

hjælp med udgangspunkt i den enkelte ældres behov og ønsker. De ældre skal have reel 262 

indflydelse på, hvad tiden skal bruges til, og de ældre skal opleve trygheden ved, at 263 

personalet også har tid til en snak og en kop kaffe  264 

 Afskaffelse af unødvendigt bureaukrati, tidsregistrering og kontrol, som skal erstattes af 265 

tillid til medarbejderne, faglighed og brugervurderinger af kvaliteten.”  266 

 At der investeres i den nyeste velfærdsteknologi til glæde og gavn for personalet og de 267 

ældre.  268 

Vision 6: Inkludering og hjælp i stedet for fattigdom og udstødelse 269 
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SF kæmper for udsatte og marginaliserede borgeres ret til et værdigt og inkluderende liv. 270 

Der skal være plads til alle og muligheder for alle. SF ønsker en langsigtet og forebyggende indsats 271 

mod fattigdom og marginalisering. SF vil arbejde for: 272 

 Styrkelse af den forebyggende indsats og hjælp til udsatte børn og deres familier.  273 

 Det skal sikres, at børns rettigheder overholdes og efterleves  274 

 Afskaffelse af fattigdomsydelserne: 450-timers-reglen, starthjælp og kontanthjælpsloftet.  275 

 Fuld indtægtsregulering af overførselsindkomsterne og indkomstreguleret folkepension. 276 

Væk med halve dagpengesatser for unge under 25 år.  277 

4. Sundhed og forebyggelse 278 

 279 

 280 

Et sundhedsvæsen med fri og lige adgang skal give borgerne tryghed og tilliden tilbage til det 281 

offentlige sundhedsvæsen. Et sundt samfund kræver aktiv sundhedsfremmende indsats, effektiv 282 

forebyggelse, kvalitet i behandlingen hos læger og speciallæger. Tidssvarende sygehuse med høj 283 

patientsikkerhed og kvalitet i behandlingen. Samt efterfølgende individuel rehabilitering. 284 

 285 

Vision 1: : Sundhedsfremme og forebyggelse hele livet 286 

SF har en vision om, at vi ved at investere i langsigtet sundhedsfremmende indsats og effektiv 287 

forebyggelse kan skabe bedre velfærd og livsglæde, øge arbejdsstyrken og forbedre økonomien. 288 

Dette skal bl.a. ske igennem øget forskning i sundhedsfremme og forebyggelse. Derfor vil SF 289 

arbejde for: 290 

 En ny sundhedspolitik, der tænker sundhedsfremme ind i mange sammenhænge: 291 

arbejdsmiljø, trafiksikkerhed, boligforhold, differentieret moms, miljøforbedringer og 292 

livsstil.  293 

 At give vores børn den bedste start ved at skabe en folkeskole med mere motion og sund 294 

mad.  295 

 Indførelse af en tidsbank, som muliggør at man arbejder mere i nogle perioder af 296 

arbejdslivet og mindre i andre (f.eks. når man har små børn). Det vil reducere stress og 297 

nedslidning samt give rum for et godt og aktivt familie- og fritidsliv.  298 

 Billigere tandlægebehandling til økonomisk dårligt stillede.  299 
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Vision 2: Lighed i sundhed 300 

Sundhedsområdet skal igen stå helt klart som en offentlig kerneopgave med solidaritet og fri og lige 301 

adgang som værdigrundlag. Udviklingen hen imod et sundhedsmarked hvor pengepungen 302 

bestemmer, hvem der skal behandles bedst, skal stoppes. SF vil arbejde for: 303 

 Stop for favoriseringen af privathospitaler via overbetaling for behandlinger. 304 

Sundhedsvæsenets afhængighed af private aktører skal mindskes ved at udvikle det 305 

offentliges kapacitet, bl.a. gennem indførelsen af en differentieret ventelistegaranti.  306 

 Skattefradraget for private sundhedsforsikringer, der oftest er forbeholdt de velstillede, skal 307 

afvikles. Penge til sundhed skal komme alle til gode.  308 

 En styrkelse af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde skal fjerne uligheden i 309 

befolkningens sundhed. Opgaven skal løses i samarbejde mellem stat, region og kommune  310 

Vision 3: Øget kapacitet i det offentlige sundhedsvæsen 311 

Kortere ventetid for patienter kræver mere personale, teknologisk udbygning og opgaveglidning i 312 

det eksisterende sundhedssystem. SF vil arbejde for: 313 

 Personalestrømmen til det private skal vendes og rekrutteringen af nyt personale øges. 314 

Offentlige hospitaler skal hverken være underbemandede eller have ’huller’ i ekspertisen. 315 

Det kræver bedre arbejdsforhold for personalet og et ligelønsløft, der kommer bl.a. 316 

plejepersonalet til gode.  317 

 Der skal investeres i ny sundhedsteknologi, som kan give flere og bedre behandlinger. Nyt 318 

udstyr kan forhindre tidsspilde og nedslidende arbejdsbelastninger af personalet.  319 

 Arbejdsopgaver skal udføres af de rette personer. En opgave som lige så vel kunne udføres 320 

af en sygeplejersker som en læge, skal udføres af sygeplejersken, så lægens kompetencer 321 

udnyttes bedst muligt.  322 

 Inddragelse af alternativ behandling, med dokumenteret effekt, som et tilbud i det etablerede 323 

sundhedsvæsen.  324 

Vision 4: Psykiatrien skal væk fra hospitalsgangene og ud i folks nærmiljø 325 

Sindslidelser skal aftabuiseres og den psykiatriske indsats skal baseres på, at mange mennesker med 326 

sindslidelser godt kan komme sig. Der skal altid være fokus på, at der er en vej ud af psykiatrien. 327 

De sindslidende skal have hjælp til rehabilitering i deres lokale netværk. Samtidig skal det sikres, at 328 
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der er en nødvendig behandlingskapacitet på de psykiatriske afdelinger – herunder også på de 329 

børne-og ungdomspsykiatriske afdelinger. SF vil arbejde for: 330 

 En tilgængelig, inkluderende og mere opsøgende psykiatri, der hjælper sindslidende og 331 

deres pårørende, hvor og hvornår de har brug for det.  332 

 Pårørende til sindslidende skal have ret til at blive inddraget. De skal ikke betragtes som en 333 

belastning, men som en del af løsningen, når de sindslidende ønsker det.  334 

 Psykiatrien skal arbejde på at mindske brugen af tvang, blandt andet ved at opnormere og 335 

opkvalificere personalet  336 

5. Nyt liv til demokratiet 337 

Det moderne menneske kræver indflydelse. Danmark er i dag et af de mest demokratiske lande i 338 

verden. Det er vi stolte af, men det må ikke blive en sovepude. SF ønsker med udgangspunkt i det 339 

parlamentariske demokrati og Folketinget at forny, udvide og udvikle demokratiet, så det enkelte 340 

menneske får større indflydelse på sit eget liv. 341 

SF ønsker at værne borgerne mod kriminalitet indenfor rammerne af en retsstat, hvor alle borgeres 342 

retssikkerhed skal fastholdes og udvides. SF ønsker en effektiv kontrol med magtudøvelsen i alle 343 

offentlige instanser bl.a. gennem etablering af et uafhængigt lovvurderingsråd samt en langt større 344 

gennemsigtighed i forvaltningerne. 345 

SF vil arbejde for en bedre og effektiv forebyggende kriminalpolitik. 346 

 347 

Vision 1: Demokrati på arbejdspladsen 348 

I dag træffes de væsentlige beslutninger af snævre kredse i lukkede direktions- og 349 

bestyrelseslokaler. 350 

 351 

SF ønsker at udbrede demokratiet, så det i højere grad også omfatter økonomien og arbejdslivet. 352 

Medarbejdernes viden, deres evne til at tænke nyt, handle og beslutte skal udnyttes bedre – både af 353 

hensyn til medarbejderne, men også for at skabe nye produkter og mere effektiv og fleksibel 354 

produktion. SF vil arbejde for: 355 

 En del af virksomhedens overskud hensættes i en pulje, som virksomheden i samarbejde 356 

med medarbejderne kan bruge til at videreudvikle virksomhedens produkter, øge 357 

medarbejdernes kompetencer og sikre udviklingsmuligheder for medarbejderne.  358 
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 Lønmodtagerfonde, herunder arbejdsmarkedspensionsfonde, skal have bedre muligheder for 359 

at investere i og oprette medarbejderstyrede virksomheder.  360 

 At medarbejderne skal have medindflydelse på alle vigtige beslutninger  361 

 Økonomiske fordele til virksomheder, som styrker medarbejderdemokratiet. Der skal 362 

arbejdes med større medarbejder- og brugerindflydelse i den offentlige sektor.  363 

 Medborgerrettigheder i selve arbejdslivet, som giver medarbejderne indflydelse på eget 364 

arbejdsliv og et godt, sundt arbejde.  365 

Vision 2: Mere demokratisk kontrol med finanssektoren 366 

Den seneste tid har vi oplevet en krise bl.a. udløst af uansvarlighed og grådighed i finanssektoren. 367 

Dermed har bankerne bragt sig i en situation, hvor de nødvendige lån til sunde og veldrevne firmaer 368 

er bragt i fare. SF vil arbejde for: 369 

 En samfundsbank skal sikre udlån til virksomheder og iværksættere. For at opnå lån stilles 370 

krav om sund økonomi, hensynstagen til miljø og overholdelse af arbejdstager-rettigheder.  371 

 Samfundet skal have mere demokratisk kontrol med banker og kapitalfonde, og der skal 372 

indføres værn mod spekulation og lyssky transaktioner.  373 

Vision 3: Beslutninger skal afspejle befolkningssammensætningen 374 

Demokrati er ikke en statisk størrelse men skal stadig udvikles. SF vil arbejde for et demokrati, der 375 

inkluderer alle samfundsgrupper og sikrer reel ligestilling. SF vil arbejde for: 376 

 Valgretsalderen skal sænkes til 16 år.  377 

 Kommunerne opretter ungdomsråd med direkte valg og selvstændig økonomi.  378 

 Kvinder skal have lige del i den politiske og økonomiske magt. Der skal gøres op med den 379 

skæve repræsentation særligt blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgmestre  380 

 Flere kvinder skal ind i bestyrelserne blandt andet gennem kvoteordninger.  381 

 Etniske minoriteter skal repræsenteres stærkere. Der skal arbejdes målrettet med 382 

demokratisk inklusion og ændres på såvel de formelle som kulturelle barrierer for etniske 383 

minoriteters deltagelse i samfundslivet.  384 

Vision 4: Fuld åbenhed om pengestrømmene i politik 385 
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Penge er magt. Arbejdsgiverorganisationer, fagbevægelsen og mange virksomheder yder store 386 

bidrag til politiske partier. Vælgerne har krav på, at kende det fulde omfang af pengestrømmene i 387 

dansk politik. SF vil arbejde for: 388 

 Partiregnskaberne skal åbnes helt. Borgerne skal kunne se, hvor meget de enkelte firmaer og 389 

organisationer bidrager med de forskellige partier og kandidater.  390 

6. Danmark i front for global retfærdighed  391 

Danmarks sikkerhed skal opnås gennem en global grøn bæredygtig udvikling, retfærdig handel, 392 

bekæmpelse af afmagt og fattigdom, tilvejebringelse af et internationalt retssystem og forebyggelse 393 

samt løsning af internationale konflikter. Danmarks globale rolle skal fokusere på diplomati og 394 

mægling samt opretholdelse af freden og sikring af menneskerettighederne. 395 

 396 

Vision 1: Tilbage på FN-sporet 397 

Danmark skal aktivt bidrage til bekæmpelse af terror - men ikke deltage i "krigen mod terror" som 398 

den har været praktiseret siden 2001. I stedet skal Danmark arbejde for en bred vifte af 399 

miljømæssige, sociale og demokratiske fremskridt i verden, herunder medvirke til en større 400 

forståelse af anvendelse af ikke-militære midler i moderne sikkerhedspolitik. Den militære indsats 401 

mod terror skal forankres i FN. SF vil arbejde for: 402 

 Danmark skal tage initiativ til igen at etablere en styrke, der kan stilles til rådighed for FN.  403 

 En folketingsbeslutning skal fastlægge, at militær indgriben fremover fra dansk side kræver 404 

2/3 flertal i Folketinget.  405 

 Danmarks og EU’s sikkerhedsproblemer er uløseligt forbundet, og vi skal derfor være en del 406 

af den europæiske udrykningsstyrke. Opgaver skal løses i respekt for folkeretten og i 407 

overensstemmelse med principperne for FN-pagten.  408 

 I Nato skal Danmark arbejde for øget samarbejde og kontakter mellem Nato-lande og ikke 409 

Nato-lande, arbejde imod opbygningen af et missilskjold og medvirke til en større forståelse 410 

af anvendelse af ikke-militære midler i moderne sikkerhedspolitik.  411 

 Danmark skal arbejde aktivt for våbenkontrol og nedrustning i NATO, EU og FN.  412 

 FN’s krigsforbryderdomstol skal gøres permanent, styrkes og gælde for hele verden.  413 

 Terrorbekæmpelse må, såvel nationalt som internationalt, udføres i overensstemmelse med 414 

borgernes retssikkerhed og menneskerettighederne.  415 
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 Ved ethvert militært indgreb skal der ligge et klart FN mandat  416 

Vision 2: Udvikling gennem retfærdig handel 417 

Danmark skal være i front for oprettelsen af et internationalt handelssystem, der fremmer 418 

bæredygtig udvikling. SF vil arbejde for: 419 

 At reducere fattigdom i ulandene gennem international handel ved at gøre op med de rige 420 

landes protektionisme.  421 

 EU’s landbrugsstøtte og liberaliseringskrav til de fattigste ulande skal afvikles.  422 

 EU skal fortsætte den succesfulde udvidelse – og på sigt skal EU inkludere hele Balkan og 423 

Tyrkiet. For SF er udvidelsen første og fremmest et solidariske og sikkerhedspolitisk projekt 424 

for et helt Europa.  425 

 Danmark skal i WTO arbejde for at sikre retfærdige vilkår for ulandene, der i en periode kan 426 

have brug for asymmetrisk frihandel.  427 

Vision 3: En højere ulandsbistand  428 

Det er vores langsigtede mål, at landene skal blive i stand til at forvalte deres egen udvikling. SF vil 429 

arbejde for: 430 

 U-landsbistanden skal op på en pct. af BNI, samt derudover en halv pct. af BNI til miljø- og 431 

sikkerhedsindsats globalt.  432 

 Ved opgørelsen af bistandsmålet på 1 pct. medregnes ikke midler til terrorbekæmpelse, 433 

gældslettelse, eksportstøtte eller militære operationer.  434 

 Den danske bistand skal afbureaukratiseres og kravene til modtagerlandene skal understøtte 435 

deres respektive fattigdomsstrategier.  436 

Vision 4: Mere magt til den internationale fagbevægelse 437 

I en globaliseret verden har Danmark et medansvar for at sikre arbejdere rundt omkring i verden 438 

bedre vilkår. SF vil arbejde for: 439 

 At styrke det internationale fagforeningsarbejde. Giv den internationale fagbevægelse øget 440 

indflydelse. Flere offentlige støttemidler til fagbevægelsens internationale 441 

solidaritetsarbejde.  442 
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 Større fokus på de sociale aspekter – herunder faglige rettigheder – i handelsforhandlinger 443 

og i handelsaftaler.  444 

 Europæiske produktionsvirksomheder, finansielle virksomheder, fonde, pensionskasser, mv. 445 

skal forpligtes til globalt at udvise menneskelige og miljøvenlige hensyn.  446 

Vision 5: Nyt finansielt system 447 

Det globale økonomiske system skal baseres på bæredygtig udvikling, international solidaritet og 448 

global omfordeling. SF vil arbejde for: 449 

 Danmark skal arbejde for et nyt internationalt finansielt system, der kan håndtere de nye 450 

udfordringer, sikre international regulering, blandt andet af kreditvurderingsinstitutioner, 451 

samt oprettelsen af et effektivt internationalt finanstilsyn.  452 

 Danmark skal arbejde for en global beskatning på finansielle transaktioner - herunder 453 

valutahandel - for at dæmpe fremtidige kriser og for at sikre økonomiske overførsler via en 454 

global fond til verdens fattigste.  455 

 456 

Et trygt, friheds- og lighedsorienteret velfærdssamfund vil give de bedste muligheder for et højt 457 

niveau i Danmark med hensyn til innovation og produktion. Det vil samtidig kunne give et 458 

uvurderligt bidrag til fællesskabet. 459 

En ny kurs 460 

SF arbejder konsekvent for at udvide demokratiet og for at skabe et samfund med stærke 461 

fællesskaber, hvor flere har mulighed for fri og alsidig livsudfoldelse. Ikke som en færdig formel 462 

for, hvordan samfundet skal bygges op. Men som en stadig bevægelse i retning af mere demokrati, 463 

af mere miljømæssig ansvarlighed, af mere solidaritet og et stærkere internationalt samarbejde. 464 

Dette er en stor ambition. Men kun store ambitioner flytter verden og løser de udfordringer, der 465 

tårner sig op med klimatruslen og den økonomiske krise. I SF er vi parate til at påtage os rollen som 466 

fremtidens motor for forandringer og levere de nødvendige resultater. 467 

 468 
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 Vedtaget af SF’s landsmøde 15. april 2012  1 

Principprogram for SF – Socialistisk Folkeparti  2 

SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, 3 

selvforvaltningstraditionen og de folkelige bevægelser for fred, nedrustning, ligestilling og miljø. SF ønsker 4 

at gennemføre en grundlæggende forandring af Danmark, Europa og verden, baseret på solidariske 5 

værdier. SF vil samle den brede befolkning i en alliance for forandringer, der udvider demokratiet, styrker 6 

fællesskabet, fremmer lighed og sikrer bæredygtighed. Målet er et socialistisk samfund, der på bæredygtigt 7 

grundlag skaber størst mulig velfærd, velstand, frihed og flest muligheder for alle mennesker.  8 

SF opfatter alle mennesker som ligeværdige. Den enkeltes frie og alsidige udvikling skal være både målet og 9 

midlet for hele samfundets udvikling. Alle mennesker skal derfor have frihed til og mulighed for at realisere 10 

det liv, de ønsker, med respekt for andres frihed, samfundet og naturen. SF bekæmper undertrykkelse og 11 

ulighed baseret på økonomi, uddannelse, religion, kultur, køn, etnicitet, seksualitet og handicap. Alle 12 

mennesker skal sikres lige rettigheder og muligheder.  13 

Det danske samfund er præget af en kapitalistisk struktur. Kapitalismen har skabt øget velstand og 14 

produktivitet, men den har også skabt stor ulighed og social uretfærdighed, hvor et velstående mindretal 15 

har den afgørende kontrol med økonomi og produktion, og hvor mange mennesker udstødes og er uden 16 

indflydelse over eget liv. Hoveddrivkraften i det kapitalistiske samfund er den private jagt på profit, hvilket 17 

indebærer en vedvarende risiko for kriser og lægger et konstant pres på samfundets sociale 18 

sammenhængskraft og naturgrundlag.  19 

Kriserne bliver yderligere forstærket af en vildtvoksende, løsrevet finanssektor, som bliver en hæmsko for 20 

den produktive sektor. Globaliseringen indeholder enorme muligheder, men også en ureguleret 21 

kapitalisme, der skaber en kasino-økonomi, hvor store banker og finanshuse skaber finansiel ustabilitet. SF 22 

arbejder for en regulering af internationale kapitalstrømme og multinationale selskaber.  23 

Den centrale ulighed i den kapitalistiske struktur er, at det lille mindretal, der besidder flest ressourcer i 24 

samfundet, har større mulighed for at udøve indflydelse end flertallet af mennesker. Samfundet har også 25 

andre uligheder end de, der er skabt af en kapitalistisk struktur. For eksempel fører forskelle i uddannelse, 26 

position på arbejdsmarkedet og boligform til uligheder i indflydelse på samfundsudviklingen og egen 27 

livssituation. Det vil altid være nødvendigt at kæmpe imod ulige magtforhold og ulige muligheder.  28 
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SF vil et socialistisk samfund, hvor den overordnede udvikling gennem udvidet demokrati bliver styret af 29 

menneskenes behov og respekt for naturen. Det betyder, at det velstående mindretal må afgive privilegier 30 

med hensyn til magt, ressourcer og velstand til det resterende flertal. En sådan fjernelse af privilegier kan 31 

fremmes på mange måder, bl.a. ved at stille krav til virksomhederne om at varetage et socialt ansvar, men 32 

sikres mest grundlæggende ved at ejendomsretten til produktionsmidlerne og de fælles ressourcer bredes 33 

ud.  34 

Grundlaget for en socialistisk udvikling er demokratisering. Den enkelte skal sikres sine grundlæggende 35 

frihedsrettigheder samt retten til og muligheden for indflydelse på alle aspekter af sit eget liv. Demokratiet 36 

skal udvides og udbredes til økonomien. SF betragter ligestilling i bredeste forstand som en del af den 37 

demokratiske udvikling. Demokrati er ikke kun en styreform eller et regelsæt – demokrati er også en 38 

livsform, hvor samtale, argumenter og hensyn til mindretal er i centrum. Borgerne skal i størst mulig 39 

udstrækning deltage i udøvelse af demokratiet. Foruden retten til at deltage i valg, skal borgerne også 2 40 

kunne deltage aktivt i det politiske liv i organisationer, foreninger og lokale fællesskaber. Demokrati er for 41 

SF både et mål i sig selv og midlet til forandringer i samfundet.  42 

SF’s hovedopgave er at samle befolkningsflertallet bag en socialistisk udvikling. Det sker ved parlamentarisk 43 

at arbejde for vores værdier og føre en politik, der fremmer udviklingen af hele samfundet med særligt 44 

fokus på den brede befolknings interesser. Det sker ved at deltage i opbygningen af folkelige bevægelser. 45 

Og det sker ved at deltage i den samfundsmæssige idékamp.  46 

Udgangspunktet er for SF en decentralistisk og demokratisk socialisme, som er inspireret af en udogmatisk 47 

marxistisk samfundsforståelse. Dertil kommer den danske selvforvaltningstradition samt en humanistisk og 48 

kulturradikal tradition, der vægter menneskelig frihed, udfoldelse og medmenneskelig ansvarlighed.  49 

Frie mennesker i stærke fællesskaber  50 

Stærke fællesskaber giver den enkelte de bedste muligheder for at realisere det liv man ønsker. SF kæmper 51 

derfor for en stærk offentlig sektor og et stærkt civilsamfund. Stærke fællesskaber er forudsætningen for en 52 

ligelig fordeling af magt og velstand.  53 

Ethvert demokratisk samfund sikrer den enkeltes frihed gennem rettigheder som ytringsfrihed, 54 

forsamlingsfrihed og grundlæggende retssikkerhed. Et socialistisk samfund har også frihed fra økonomisk 55 

og social undertrykkelse så alle kan få fuld gavn af de formelle rettigheder.  56 
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SF arbejder for et samfund, der baserer sig på frihed, lighed og solidaritet. Vi ønsker et samfund, hvor alle 57 

har lige muligheder for at opnå det, de ønsker i livet. Derfor afviser SF et samfund med store forskelle i 58 

formuer og indtægter, fordi det betyder at muligheder og livskvalitet bliver ulige fordelt. At mennesker skal 59 

have lige muligheder betyder ikke, at mennesker skal være ens. Vi ønsker et mangfoldigt samfund. SF er 60 

tilhænger af et solidarisk velfærdssamfund finansieret gennem progressiv beskatning af samfundets 61 

økonomiske ressourcer. Velfærdssamfundet skal sikre fri og lige adgang for alle til basale ydelser indenfor 62 

sundhed, uddannelse, omsorg, pleje, hjælp til udsatte og understøttelse, når man har behov.  63 

Staten sætter rammerne for velfærdssamfundet, men det skal i videst muligt omfang forvaltes decentralt 64 

med fokus på såvel det enkelte menneske som fællesskabet. Grundstenene i et socialistisk 65 

velfærdssamfund er stærke lokalsamfund. SF ønsker at styrke de decentrale strukturer, f.eks. kommunerne 66 

og regionerne, som den demokratiske ramme om menneskers liv. Kommunerne skal sikres høj grad af 67 

autonomi og en stor andel af de fælles ressourcer, inden for rammer som fastlægges af staten. De enkelte 68 

offentlige institutioner skal være kendetegnet ved størst mulig deltagelse fra de involverede borgere og 69 

ansatte. Det forudsætter mest muligt demokrati og selvforvaltning i institutionerne. SF arbejder for et 70 

alsidigt kulturliv med høj kvalitet. SF's mål er at gøre mennesker til deltagende og medbestemmende 71 

borgere frem for klienter eller kunder.  72 

Parallelt med de offentlige fællesskaber, ønsker SF at styrke civilsamfundets frie fællesskaber. Derfor 73 

bakker SF op om, at mennesker organiserer sig efter interesser og værdier. Vigtigst er lønmodtagernes 74 

organisering i fagbevægelsen, som grundlag for fordelingskampen og den danske arbejdsmarkedsmodel.  75 

Bevægelser og foreninger omkring uddannelser, miljø, bolig, solidaritet, patienter og borgere med handicap 76 

er også meget vigtige at styrke og inddrage. Også de nære fællesskaber som familien, skolen, 77 

boligforeningen, kulturinitiativer, kvarteret og lokalsamfundets netværk af foreninger, borgergrupper, 78 

sportsklubber, mv. er essentielle for det fællesskabsbaserede samfund, som SF ønsker. De offentlige 79 

fællesskaber skal derfor understøtte og styrke disse. 3  80 

Et bæredygtigt samfund  81 

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder nuværende behov, uden at bringe fremtidige 82 

generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.  83 

Den overhængende, globale klimakrise, den omfattende forurening og tilbagegangen i naturens 84 

mangfoldighed understreger behovet for handling, herunder en grundlæggende grøn omstilling af hele 85 

økonomien. Klimakrisen rammer især verdens fattigste. SF vil fremme en bæredygtig udvikling, så flere 86 
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mennesker bliver hjulpet ud af fattigdom. Det er især den vestlige verden, der har ansvaret for 87 

klimaforandringerne. Det ansvar skal vi i vesten tage på os – så vi bidrager til at vende udviklingen og 88 

afhjælpe de konkrete klimaudfordringer i verdens fattigste lande. Klima og miljøkriserne truer på langt sigt 89 

hele menneskeheden. Store forandringer må ske. Samtidigt må et bæredygtigt samfund hænge sammen 90 

som fællesskab, gennem grundlæggende fælles pligter, rettigheder og værdier.  91 

Miljømæssig bæredygtighed handler om, at bekæmpe klimaforandringer og forurening, at samfundets brug 92 

af naturressourcer begrænses, og at en levende og biologisk mangfoldig natur opretholdes. SF arbejder 93 

derfor for en grøn, kvalitativt styret økonomisk vækst. Heri indgår en fuldstændig omstilling til vedvarende 94 

energi, markant mindre ressourceforbrug med forøget genanvendelse, samt at produktion, transport og 95 

forbrug skaber stadigt mindre forurening. SF vil gøre den grønne omstilling til dynamo for skabelsen af 96 

arbejdspladser i fremtiden.  97 

Økonomisk bæredygtighed handler om ressourceeffektiv produktion, sociale fremskridt, højt 98 

uddannelsesniveau og en samfundsøkonomi, der hænger sammen. Det offentlige skal over tid have balance 99 

mellem indtægter og udgifter og føre en aktiv konjunktur- og investeringspolitik. Beskatningen skal 100 

indrettes så den fremmer økonomisk udvikling, værdiskabelse og solidarisk finansiering af 101 

velfærdssamfundet. Regulering skal forhindre den private sektor – særligt den finansielle del – i 102 

spekulation, der skaber privat profit men ikke samfundsmæssig værdi.  103 

Den sociale sammenhængskraft handler om, at afstanden mellem mennesker ikke er for stor. Det 104 

forudsætter en høj grad af lighed, tillid, tryghed og tolerance. Ingen bør leve i fattigdom og fornedrelse. 105 

Samfundet hænger sammen i kraft af sociale og økonomiske rettigheder, og fundamentet for sociale og 106 

økonomiske rettigheder er bred tilslutning til disse. Det forudsætter, at enhver borger yder til fællesskabet 107 

efter bedste evne i erkendelse af, at denne pligt er grundlaget for at kunne nyde sine rettigheder.  108 

Demokratisering af økonomien  109 

Demokratisering af økonomien er en forudsætning for, at SF’s socialistiske målsætninger kan opnås. 110 

Økonomien udstikker samfundets rammer og bør derfor underlægges demokratiet.  111 

SF ønsker en grundlæggende ny indretning af samfundets økonomi, som giver indflydelse til de mange.  112 

Vores vision er en demokratisk styret, socialistisk og grøn markedsøkonomi, som er præget af, at ejerskabet  113 
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over virksomhederne bredes ud, mere offentlig kontrol med vitale sektorer, demokratiske prioriteringer i 114 

økonomien og medarbejdernes indflydelse på virksomhederne. SF er tilhænger af en styret 115 

markedsøkonomi. Det vil sige, at produktionen baseres på markedsøkonomiske principper, men at 116 

markedet samtidig underlægges en omfattende regulering, der sikrer at markedsøkonomien understøtter 117 

bæredygtighed og befolkningens behov.  118 

En række vitale sektorer må være underlagt offentligt ejerskab eller kontrol. Det gælder de dele af 119 

økonomien, hvis fortsatte og uafbrudte funktion er nødvendig for, at samfundet kan fungere. Det gælder 120 

f.eks. den centrale velfærd, sundhedssektoren, forsyning og infrastruktur. SF kræver desuden en særlig 121 

omfattende offentlig kontrol med og regulering af udvinding af olie og lignende naturressourcer samt af 122 

finans- og boligsektoren. Med offentligt ejerskab kan fællesskabet både høste frugterne af gode tider og 123 

bære tabene i dårlige, frem for at nøjes med det sidste.  124 

SF er tilhænger af et økonomisk demokrati, hvor befolkningen får indflydelse på den overordnede 125 

økonomiske udvikling. Det kan være gennem investeringer fra det offentlige, lønmodtagerfonde, 126 

pensionskasser eller gennem samarbejde mellem offentlige og private aktører. SF ønsker dermed at kunne 127 

sikre en alsidig og holdbar produktionsstruktur i Danmark.  128 

SF er tilhænger af virksomhedsdemokrati. Vi ønsker en udvikling, hvor lønmodtagerne på forskellig vis 129 

opnår stadigt større indflydelse på deres eget arbejde, arbejdsliv og på arbejdspladsens overordnede drift 130 

og prioriteringer herunder disponering af overskud. SF’s mål for virksomhedsdemokrati er udbredelsen af 131 

en bred vifte af ejerskabsformer til at forny og supplere de traditionelle virksomhedsformer, herunder 132 

kooperativer, andelsmodeller, medarbejderejede og socialøkonomiske virksomheder.  133 

International solidaritet – globalt ansvar  134 

Socialismen er international. Social ulighed, undertrykkelse, naturødelæggelse, manglende ligestilling og 135 

miljø- og klimaproblemer overalt på jorden er noget, der kommer os alle ved. SF arbejder derfor på at bygge 136 

alliancer med ligesindede over hele verden og udviser solidaritet med undertrykte folkeslag og befolkningers 137 

kampe for demokrati og menneskerettigheder over hele kloden.  138 

SF kræver de universelle menneskerettigheder og demokrati udbredt til hele verden. SF stiller sig solidarisk 139 

med befolkninger, der kæmper for at opnå dette og med bevægelser, der kæmper for 140 

menneskerettigheder, demokrati og sociale og økonomiske rettigheder. Overgreb og brud på 141 

menneskerettighederne kan aldrig forsvares. SF støtter ethvert folkeslags ret til kulturel autonomi, 142 

herunder eget sprog og egne organisationer.  143 
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SF arbejder for at sikre bæredygtig økonomisk og social udvikling i verdens fattige lande. SF kræver, at de 144 

rige lande understøtter denne udvikling økonomisk og politisk, men vi afviser forestillinger om, at fattige 145 

lande kan hjælpes frem blot ved overførsel af penge. Udvikling af lande kræver politiske, sociale, kulturelle 146 

og økonomiske forandringer samt fair internationale handelsrelationer  147 

SF bekæmper imperialisme og kolonialisme, der forhindrer fattige landes selvstændige udvikling. SF er 148 

imod enhver form for national, kulturel og etnisk chauvinisme. Vi støtter staters, nationers og folkeslags 149 

fredelige sameksistens. SF arbejder konsekvent for at sikre fred og afrustning. Fred er ikke kun fravær af 150 

krig. SF støtter derfor som yderste konsekvens i nogle situationer, at det internationale samfund, forankret 151 

i FN, bruger militære midler for at beskytte civilbefolkninger mod overgreb.  152 

SF vil en global udvikling frem mod international ret, menneskerettigheder, sociale rettigheder, 153 

miljøbeskyttelse og fred. Det kræver internationalt samarbejde. SF støtter FN som samlingspunkt for 154 

verdens stater. Vi støtter Danmarks medlemskab af EU, som vi ønsker at udvikle til et folkeligt forankret og 155 

forpligtende politisk og økonomisk samarbejde mellem selvstændige stater. EU skal modvirke nationalisme, 156 

sikre fundamentet for arbejdspladser, velfærd og grøn vækst, skabe samling i hele Europa samt være en 157 

politisk modvægt overfor ureguleret kapitalisme. EU er en afgørende politisk kampplads for at fremme en 158 

socialistisk og grøn udvikling. SF lægger stor vægt på det nordiske samarbejde, hvor lande med den samme 159 

kulturelle baggrund arbejder sammen om at løse fælles problemer og påvirke den globale udvikling. SF 160 

støtter i almindelighed dansk deltagelse i internationale samarbejder og arbejder for opbygning og 161 

styrkelse af internationale institutioner.  162 

Et aktivt og ambitiøst folkeparti  163 

SF arbejder ambitiøst for at skabe resultater samt flytte holdninger og magt i samfundet. Vi arbejder på alle 164 

fronter i samfundet for at skabe opbakning til en socialistisk udvikling. Partiet understøtter medlemmernes 165 

politiske arbejde, hvor end det finder sted, og baserer sig på medlemsdemokrati, politisk idéudvikling og 166 

uddannelse.  167 

SF arbejder i parlamentariske forsamlinger for, at mest mulig af vores politik bliver gennemført. Som 168 

udgangspunkt deltager vi pragmatisk og resultatorienteret i det samarbejdende folkestyre med en 169 

målsætning om at udvikle samfundet frem for blot at administrere det eksisterende. Vores almindelige 170 

strategi er – såfremt det er den bedste måde at virkeliggøre partiets politik på kort eller langt sigt – at indgå 171 

i regering med arbejderbevægelsens øvrige partier, og når det er nødvendigt, med progressive borgerlige 172 

partier, som vi kan finde et fælles grundlag med.  173 
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Som SF’ere bør vi engagere os aktivt i civilsamfundet. Vi opfordrer vores medlemmer til at være aktive i 174 

deres relevante fagforening og støtter medlemmernes deltagelse i øvrige organisationer og i civilsamfundet 175 

bredt. Vores udgangspunkt er, at jo flere steder socialister er aktive og til stede, jo mere kan vi på den lange 176 

bane flytte samfundet og skabe grobund for forandring.  177 

SF søger at inddrage alle medlemmer i sit interne liv. Et levende SF fordrer det engagement, der kommer af 178 

medlemmernes medejerskab. Det kræver et stærkt medlemsdemokrati, hvor alle har muligheder for at 179 

påvirke beslutningerne og politikudviklingen. Vi insisterer på, at store beslutninger på alle niveauer træffes 180 

inden for vores medlemsdemokrati. Vi ønsker løbende at uddanne og opkvalificere vores medlemmer og 181 

tillidsvalgte. Partiforeningen er grundstenen i partiets arbejde og demokrati og har derfor et særligt ansvar 182 

for at løfte disse opgaver.  183 

SF’s mål er et socialistisk samfund til gavn for det store flertal. Vi ved, at stærke kræfter vil kæmpe for, at de 184 

forbedringer, der er skabt gennem faglig kamp og politiske arbejde, rulles tilbage. Alligevel går vi til 185 

opgaven med en ukuelig tro på, at det er muligt at skabe grundlæggende forandring: Et socialistisk samfund 186 

med demokrati, solidaritet, bæredygtighed og miljømæssig ansvarlighed. 187 
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Forord 1 

Politik handler om viljen til at skabe forandringer, og politik handler om værdier.  2 

Socialdemokraterne har i mere end 130 år været en afgørende drivkraft for forandringer  af det danske 3 

samfund. I alle årene har vores grundlæggende værdier været frihed,  lighed og solidaritet.  4 

De værdier går aldrig af mode. Derfor er de også helt centrale for dette principprogram, der blev vedtaget 5 

på Socialdemokraternes kongres i 2004.  6 

Der er sket meget, siden Socialdemokratiets første principprogram blev skrevet i 1876. Mange af de 7 

målsætninger, Socialdemokratiet havde dengang, er for længst blevet gennemført, og samfundet er ændret 8 

helt grundlæggende. Derfor har vores udfordringer og vores svar også ændret sig med tiden.  9 

Men de grundlæggende værdier, der præger vores arbejde, er de samme. Og der er  stadig meget at 10 

kæmpe for. Der er stadig mange, der ikke får en fair chance for at bruge deres evner og realisere deres 11 

drømme på grund af deres sociale baggrund. En del af livsnerven for Socialdemokraterne er at skabe lige 12 

muligheder uanset social baggrund.  13 

Samtidig er det vigtigt at huske, at Socialdemokraternes værdier om frihed, lighed og solidaritet ikke er 14 

begrænset til Danmark. Tværtimod er vi en del af en international bevægelse. Og alt for mange steder i 15 

verden er det stadig de få, der sidder på goderne, mens vores grundlæggende værdier om frihed, lighed og 16 

solidaritet har trange kår.  17 

Derfor er der også i et internationalt perspektiv stadig brug for et stærkt Socialdemokrati med stærke 18 

værdier.  19 

Vores principprogram er rammen for vores løbende politikudvikling. En politik der altid har sit afsæt i en 20 

uopslidelig tro på, at man med engagement og hårdt arbejde kan gøre en forskel til det bedre.  21 

Rigtig god læselyst.  22 

 23 

Lars Midtiby, partisekretær  24 

PRINCIPPROGRAM 2011  25 

 26 

27 
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EROBRET LAND OG NYE HORISONTER  1 

For os er mennesket i centrum, og dets velfærd  er vores politiske mål. Ethvert menneske skal  have 2 

mulighed for at virkeliggøre sine drømme  om et godt liv inden for fællesskabets rammer. Ikke blot nogle få, 3 

ikke blot det store flertal, men  alle. Intet mindre.  4 

Socialdemokraterne er en politisk bevægelse, der har sin rod i den internationale arbejderbevægelse.  Med 5 

udgangspunkt i den demokratiske  socialisme, som bygger på respekten for mennesket  og viljen til at skabe 6 

lige muligheder, har  Socialdemokraterne sammen med fagbevægelsen  gennem mere end 130 år været en 7 

afgørende  drivkraft i forandringen og udviklingen af  Danmark. Opbygningen af velfærdssamfundet  har 8 

givet det enkelte menneske en hidtil uset  økonomisk, kulturel, politisk og social frihed. Det  stærke og 9 

solidariske fællesskab har givet det enkelte menneske større mulighed for at realisere  sig selv og sine 10 

drømme.  11 

Mange kampe er vundet, og i dag er det danske  samfund et af de rigeste og mest retfærdige  samfund i 12 

verden. Vi har skabt et velfærdssamfund,  som befolkningen bakker op om. Et velfærdssamfund,  der giver 13 

mange mennesker  frihed til at vælge det liv, de ønsker at leve.  14 

Derfor er vi stolte men samtidig bevidste om, at  der stadig er meget at kæmpe for.  15 

Der er stadig mange mennesker uden arbejde.  Stadig børn, der ikke får en ordentlig uddannelse,  16 

handicappede, der mangler muligheder, ældre, der mangler omsorg og syge, der ikke behandles godt  nok. 17 

Der er stadig områder i Danmark, hvor kriminaliteten  er for høj. Der er områder, hvor integrationen  er for 18 

ringe. Alt sammen noget, der skaber utryghed  for det enkelte menneske og begrænser vores  muligheder 19 

for udfoldelse.  20 

Den danske befolkning er forandret. I dag ønsker  mennesker større rum for individuelle løsninger.  Det er 21 

godt. Det er et resultat af Socialdemokraternes  kamp for uddannelse og vores insisteren  på frihed og lige 22 

muligheder for alle. Øget individualisme behøver ikke at være i modstrid med  fællesskabet, men det stiller 23 

nye krav til fællesskabet  og dets indretning. En indretning, hvor  den enkelte i højere grad får 24 

medindflydelse og  valgmuligheder.  25 

Nye borgere kommer til Danmark fra alle dele af verden, og de sætter deres præg på vores kultur  og 26 

samfund. Samtidig bliver vi flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Disse tendenser stiller os 27 

overfor en række udfordringer, når det  gælder arbejdsstyrkens sammensætning, vor  nationale identitet og 28 

værdier, og når det gælder udviklingen af vores velfærdssamfund.  29 
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Globaliseringen giver os mange nye muligheder,  men stiller også nye krav til os som mennesker og som 1 

samfund. Uddannelse, forskning og udvikling på alle niveauer gennem hele livet er nødvendige 2 

forudsætninger for, at vi som samfund  kan skabe beskæftigelse, vækst og velfærd i fremtiden. 3 

Globaliseringen betyder også, at vores værdier og den nationale lovgivning bliver udfordret i takt med, at 4 

mennesker, kapital, forurening og kriminalitet bevæger sig over landegrænser. Det betyder, at vi må 5 

forholde os til udviklingen både ud fra et nationalt og et internationalt perspektiv.  6 

DE SOCIALDEMOKRATISKE MÅL ER ENKLE OG KLARE:  7 

• At give det enkelte menneske frihed og tryghed til at udnytte sine evner og realisere sine drømme  8 

• At sikre mennesker uanset social, religiøs eller etnisk baggrund retten til og mulighederne for at leve og 9 

være aktive medborgere i et retfærdigt demokratisk samfund med social, miljømæssig og økonomisk 10 

bæredygtighed  11 

• At udbrede demokrati, demokratisk socialisme, global lighed, international solidaritet og sikkerhed  12 

SOCIALDEMOKRATISKE VÆRDIER  13 

Politik næres af menneskers drømme, ønsker og  behov. Og politik skabes der, hvor virkeligheden møder 14 

visionerne.  15 

For Socialdemokraterne er de grundlæggende værdier frihed, lighed og solidaritet. Disse værdier 16 

udspringer alle af forståelsen af, at det enkelte menneske er unikt og uerstatteligt. Friheden understreger 17 

menneskets ret til at være til og til at udfolde sin forskellighed. Ligheden er erkendelsen af alle menneskers 18 

lige værdi, netop fordi hvert enkelt menneske er unikt og dermed uerstatteligt. Gennem solidariteten gør vi 19 

friheden og ligheden reel for alle. Det er solidariteten, der sikrer, at vi drager omsorg for hinanden og 20 

værner om hinandens uerstattelighed og værdighed.  21 

Politik handler om værdier. Det er en kamp mellem grundlæggende værdier, om hvordan vi forstår 22 

mennesket og dets behov.  23 

Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilke værdier partierne lægger til grund for deres politik. Det er disse 24 

værdier, der bestemmer, hvordan de materielle goder skabes og fordeles. Det er disse værdier,der 25 

bestemmer, hvilke muligheder vi giver hinanden i livet. Det er ikke nok, at partierne siger, hvad de står for. 26 

For Socialdemokraterne er det afgørende, at man kan genfinde partiets værdier i dets konkrete handlinger.  27 

FRIHED  28 
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Mennesker skal have frihed til at skabe en tilværelse ud fra deres egne drømme og evner. Men friheden er 1 

kun ægte, hvis den er for alle. Derfor skal vi sikre frihed for alle gennem fællesskabet.  2 

Frihed til at være. Frihed til at træffe sine egne valg. Det bør være grundlæggende rettigheder for alle 3 

mennesker.  4 

De politiske rettigheder som stemmeret, ytringsfrihed, trykkefrihed og trosfrihed er fundamentale 5 

rettigheder, ligesom organisationsfrihed med strejkeret er en del af det danske arbejdsmarked. Derfor 6 

værner Socialdemokraterne om retssamfundet og de grundlæggende menneskerettigheder. Men frihed 7 

handler om meget andet end det.  8 

Frihed handler først og fremmest om livsmuligheder. For os er fællesskabet og de muligheder, fællesskabet 9 

giver os, den eneste vej til at sikre det enkelte menneske frihed til at forfølge sine drømme og udnytte sine 10 

evner. Fællesskabet er ikke frihedens modsætning, men dens forudsætning.  11 

Vores frihed er for alle, ikke kun for de få. Derfor er kampen mod ulighed, uretfærdighed og den negative 12 

sociale arv, der fastholder mennesker i ufrihed, en mærkesag for Socialdemokraterne. Frihed til at vælge 13 

basale ting som uddannelse, arbejde og bolig bliver begrænset, hvis der reelt  ikke er lige muligheder for 14 

alle. Derfor er der en tæt sammenhæng mellem frihed, lige muligheder og ansvar.  15 

I takt med, at velfærdssamfundet har givet mennesker mulighed for at forfølge deres drømme, lægger 16 

mennesker mere og mere vægt på at være individer. De vil vælge selv, og de vil vælgeforskelligt. Den frihed 17 

skal vi sikre.  18 

Markedet skaber en lang række fordele for mennesker. Men markedet kan ikke i sig selv sikre en  19 

mangfoldighed af valgmuligheder for alle mennesker.  For at sikre at de reelle valgmuligheder styrkes 20 

overalt i det danske samfund, og at alle  får indflydelse på eget liv og velfærd, skal der ske  en 21 

samfundsmæssig regulering af markedet. Reelle valgmuligheder må ikke bremses af økonomisk uformåen 22 

og manglende evne.  23 

Kampen for frihed må aldrig blive en kamp for egoismen. At sætte den absolutte personlige frihed over 24 

enhver form for hensyn til fællesskabet eller andre mennesker har aldrig været et mål for 25 

Socialdemokraterne. For os går rettigheder og pligter hånd i hånd – ligesom princippet om, at vi alle har et 26 

ansvar. Et ansvar for os selv, for hinanden og for fællesskabet. Den enkeltes frihed må kun begrænses af 27 

hensynet til fællesskabet.  28 

LIGHED  29 
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Alle mennesker er unikke. Derfor handler lighed om at give alle mennesker muligheder for at udnytte deres 1 

evner – ikke om at gøre alle ens. Lighed er forudsætningen for frihed. Derfor ønsker vi et samfund, hvor alle 2 

mennesker har lige muligheder. For selvom vi er forskellige, er vi lige meget værd.  3 

Vi kommer til verden med vidt forskellige forudsætninger og talenter. Vi er nået langt, når det gælder fri og 4 

lige adgang til uddannelse, sygdomsbehandling og andre former for velfærdsydelser. Det er goder som 5 

disse, der i løbet af de sidste hundrede år har gjort Danmark til et mere lige, frit og harmonisk samfund.  6 

Der er stadig alt for mange, der ikke har reelle frie og lige muligheder. Vi vil bestræbe os på at bryde den 7 

negative sociale arv. Ingen bør leve et liv, der er præget af ensomhed, misbrugsproblemer eller manglende 8 

sociale netværk.  9 

Vi har brug for flere og bedre muligheder, og Socialdemokraterne vil bekæmpe alt, der øger uligheden – 10 

uanset om det gælder adgangen til sygdomsbehandling, uddannelse eller arbejdsmarkedet.  11 

Et rigt og trygt arbejdsliv er en essentiel del af de fleste menneskers livsgrundlag. Derfor arbejder 12 

Socialdemokraterne for større tryghed i ansættelsen og frem mod et samfund med fuld beskæftigelse.  13 

For socialdemokrater handler lighed om at skabe frihed for mennesker. Mangfoldighed er drivkraften i 14 

ethvert samfund. Derfor skal vi respektere og værdsætte menneskers forskellighed. Vi skal indrette 15 

samfundet og velfærden, så mennesker kan vælge de løsninger, der passer dem bedst. Vi skal sande, at 16 

vores forskellige udgangspunkter betyder, at alle ikke skal have det samme af fællesskabet for at opnå de 17 

samme muligheder. Men diskrimination er og bliver uacceptabelt. Det enkelte menneske må respekteres 18 

ud fra egne forudsætninger, ikke på baggrund af fastlåste forestillinger.  19 

Danmark – som “de lige muligheders land” – kræver, at vi bygger bro over kulturkløften mellem danskere 20 

og andre etniske grupper. Målrettet integration med klare rettigheder og pligter skal gå hånd i hånd med 21 

åbenhed og vilje til at sikre alle et job, en uddannelse og et socialt netværk samt en nem adgang til det 22 

danske civilsamfund.  23 

At respektere mindretallene og at tolerere deres forskelligheder er ikke altid det samme som at være enige 24 

med dem. Således vil vi bekæmpe opfattelser, der begrænser kvinders muligheder i forhold til mænd som 25 

følge af deres køn og kulturelle opvækst. Ligeledes vil vi modsætte os, at børns naturlige opvækst og 26 

udfoldelse bremses af et autoritært opdragelsesmønster, der strider grundlæggende mod den værdi og 27 

betydning, den demokratiske børneopdragelse har for vort samfunds udvikling. Tilsvarende vil vi ikke 28 

acceptere, at handicappede diskrimineres hverken generelt eller specielt på arbejdsmarkedet på grund af 29 

deres handicap.  30 
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På samme måde vender vi os mod, at mennesker udelukkes fra arbejdsmarkedet eller behandling i 1 

sundhedssektoren på grund af alder. Seniorer er som alle andre mennesker forskellige, derfor må der tages 2 

udgangspunkt i den enkelte.  3 

Socialdemokraterne ønsker ikke alene et mere lige samfund. Socialdemokraterne ønsker en mere lige 4 

verden. Skellet mellem verdens rige og fattige bliver stadigt større. Danmark skal som selvstændig stat og 5 

aktør i bl.a. EU bidrage til en mere ligelig fordeling af verdens goder.  6 

SOLIDARITET  7 

Mennesket er ikke en ø. Intet individ kan klare sig helt alene. Vi har alle brug for at vide, at fællesskabet er 8 

der, når man har behov for hjælp. Solidaritet er vilje til sammenhold og udtryk for ansvarsfølelse overfor 9 

andre. Solidaritet er forudsætningen for at skabe frihed og lighed for alle. Samtidig er solidaritet et krav om 10 

at sætte hensynet til helheden over særinteresser.  11 

Historisk har viljen til sammenhold givet os imponerende resultater: Et stærkt og rigt samfund med 12 

forbedrede løn, arbejds- og levevilkår. I takt med, at vores samfund har undergået store forandringer, har 13 

vilkårene for solidaritet mellem mennesker forandret sig. For 130 år siden fik den største del af 14 

befolkningen noget ud af at være solidarisk: Det var langt de fleste mennesker, der fik bedre arbejdsforhold 15 

og boliger, og langt de fleste børn, der fik en bedre uddannelse. Dengang var det de få, der skulle give plads 16 

til de mange.  17 

I dag er vilkårene for solidariteten anderledes.  18 

I vores moderne samfund betyder solidaritet ofte, at de mange skal give til de få. Den store gruppe af 19 

velstillede skal udvise solidaritet med en mindre gruppe af mennesker. Det skal den, fordi vi ønsker et 20 

samfund, der er fri af store sociale skel og konflikter. Et samfund, hvor alle har lige muligheder, og ingen går 21 

tabt. Men solidaritet er ikke kun fællesskabets hjælp til den enkelte. Den enkelte har også en pligt til at 22 

være solidarisk overfor fællesskabet.  23 

Vores velfærd bygger på, at man har adgang til de grundlæggende ydelser alene i kraft af, at man er borger 24 

i samfundet.  25 

Vi ønsker at fastholde dette princip i de grundlæggende velfærdsydelser som f.eks. fri og lige adgang til 26 

folkeskole, ungdomsuddannelser og sundhedsvæsenet. Det er så vitale velfærdsydelser, at vi ikke ønsker, at 27 

pengepungen skal være afgørende.  28 
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Men hvis der ikke sker en prioritering til fordel for de svageste grupper, vil konsekvensen være, at de, der 1 

har størst behov for samfundets hjælp, bliver taberne i kampen om ressourcerne.  2 

Vores velfærdsmodel afhænger af viljen til solidarisk finansiering af velfærdssamfundet over skatterne. 3 

Socialdemokraterne ønsker at fastholde den solidariske finansiering af de grundlæggende velfærdsydelser. 4 

Vi ønsker at fastholde skattesystemets progressivitet, der sikrer en økonomisk omfordeling. Kun hvis vi 5 

fastholder solidariteten også på dette område, kan vi fastholde lige muligheder og friheden til den enkelte.  6 

Solidariteten mellem generationer er tvingende nødvendig for det samfund, vi går i møde:  7 

Med mange – også ressourcestærke – ældre og færre erhvervsaktive yngre mennesker. 8 

Fordelingspolitikken skal – både når det gælder indkomst og adgang til de grundlæggende velfærdsydelser 9 

– afspejle ungdommens solidaritet med de svage grupper af ældre og de ældres solidaritet med bl.a. børn, 10 

unge og børnefamilierne.  11 

Vores solidaritet med de kommende generationer er også et spørgsmål om at sikre en bæredygtig 12 

miljømæssig udvikling socialt og økonomisk. Vores boliger, skoler og infrastruktur skal løbende 13 

vedligeholdes, så vi kan fastholde og udbygge sunde rammer om opvæksten for fremtidens danske familier. 14 

Gældsafvikling og investeringer i uddannelse, forskning, velfærd, miljø og natur er afgørende for, at vi kan 15 

overlade et bæredygtigt samfund til de kommende generationer.  16 

Socialdemokraterne vil videregive et samfund med mindre gæld og forurening og med en rigere natur end 17 

nu. Derfor mener vi, at det er et fælles ansvar at sikre, at arven til de kommende generationer bliver bedre 18 

end den, vi vil være i stand til at overbringe i dag. Genopretningen af naturarealer, bevarelse af dyreog 19 

plantearter, rent drikkevand og frisk luft må sikres til de kommende generationer  20 

Danmark er ikke en ø, men en del af en stadig mere integreret verden. Sult, fattigdom, krige og 21 

naturkatastrofer påkalder vores solidaritet med de mennesker, som bliver ramt. Det danske samfund skal 22 

være klar til at bidrage ude i verden, hvor det er nødvendigt. Vores internationale bistands- og 23 

hjælpearbejde, vores fredsbevarende og – skabende militære deltagelse, vores udlændinge- og asylpolitik 24 

skal altid afspejle humanisme og solidaritet.  25 

DEMOKRATI BETYDER FOLKETS STYRE  26 

Den demokratiske tanke – at enhver stemme skal høres og have lige vægt – er fundamental for 27 

socialdemokrater. Derfor kæmper vi for udbredelsen af demokratiske rettigheder til alle mennesker, alle folk 28 

og alle lande. 29 
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Socialdemokraterne kæmper for demokrati og folkestyre. For os er det enkelte menneskes indflydelse på 1 

egen tilværelse og samfundets udvikling en grundlæggende forudsætning. Derfor værner vi om det 2 

politiske demokrati og den almindelige valgret, og vi vil udbrede demokratiet til alle dele af samfundslivet.  3 

Vi vil fastholde og udvikle mangfoldigheden og ser det som en styrke ved det danske demokrati, at der er 4 

plads til forskellighed. Retten til uenighed og demokratisk debat er drivkraften i udviklingen af det danske 5 

demokrati. Alle kan og skal bidrage, og derfor vil vi ikke tolerere diskrimination på baggrund af køn, alder, 6 

etnicitet, tro, seksualitet eller politisk overbevisning.  7 

For Socialdemokraterne er demokrati ensbetydende med rettigheder og pligter for alle borgere. Det 8 

demokratiske samfund består af borgere, der aktivt tager ansvar for såvel eget liv og handlinger som for 9 

andre mennesker og fællesskabet. Derfor værner vi om retssamfundet og kæmper for udvidelse og 10 

udvikling af demokratiet i alle dele af samfundet. 11 

Tilsvarende skal det gælde, at befolkningen altid har mulighed for at stille politikere til ansvar for 12 

beslutninger og forvaltningen af de offentlige midler og serviceydelser. Derfor skal der uanset struktur altid 13 

være et direkte valgt politisk organ, der står til ansvar overfor befolkningen.  14 

Socialdemokraterne ønsker at udvikle det repræsentative demokrati og forny den danske grundlov. Blandt 15 

andet ønsker vi at adskille valgbarhedsalderen fra stemmeretsalderen ved en kommende 16 

grundlovsrevision. Derefter bør alderen for, hvornår man får stemmeret i Danmark nedsættes.  17 

Fundamentet for det danske demokrati er frie valg, flertalsstyre, mindretalsbeskyttelse og respekt for 18 

menneskerettigheder. Det danske, folkelige foreningsliv og den frie deltagelse i politisk arbejde, den faglige 19 

organisering og parternes inddragelse i beslutningerne, er væsentlige forudsætninger for fastholdelsen og 20 

udviklingen af den demokratiske tradition. Derfor ønsker vi fortsat at udbrede det frivillige engagement i 21 

foreninger, partier, råd og nævn, og vi ønsker at skabe et samfund, hvor alle kan og vil bidrage til at løse 22 

fællesskabets opgaver. Der skal føres en særlig konsekvent politik overfor rockere, nazister og andre, der 23 

benytter de demokratiske rettigheder til at beskytte deres kriminelle og racistiske handlinger.  24 

En forudsætning for et levende demokrati er, at alle mennesker har ret og adgang til at modtage 25 

informationer og til at give sin mening til kende. Det kræver, at alle via uddannelsessystemet har lært at 26 

søge informationer og forholde sig kritisk til disse. Det kræver et frit og mangfoldigt mediebillede, hvor den 27 

enkelte har mulighed for at komme til orde og ytre sig. Og det kræver, at samfundet sikrer et frit og 28 

mangfoldigt mediebillede med public service forpligtelse. Af samme årsag vil vi fastholde og udvikle et 29 

bredt og varieret udbud af ikkekommercielle lokale radio- og tvstationer. Det er vigtigt med et åbent 30 
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uddannelsessystem, hvor alle lærer demokratiets grundprincipper og får de nødvendige forudsætninger for 1 

at deltage.  2 

De politiske partier spiller en central rolle i vores demokratiske styreform. Derfor ønsker 3 

Socialdemokraterne at fastholde et statsligt tilskud til de politiske partiers arbejde, ligesom vi ønsker fuld 4 

offentlighed om såvel bidragydere som størrelsen af alle former for tilskud til partierne. Befolkningen har et 5 

legitimt krav på at vide, hvilke interesser der står bag de enkelte partier.  6 

Demokrati handler for os også om at give det enkelte menneske indflydelse på økonomien. Derfor kræver 7 

vi åbenhed og gennemskuelighed i kapitalmarkederne, ligesom vi vil give pensionshaverne indflydelse på 8 

pensionskassernes investeringspolitik.  9 

Gennem de sidste årtier har demokratiet gået sin sejrsgang over store dele af verden. Diktaturer er faldet, 10 

og totalitære magtstrukturer er blevet afløst af demokrati og folkestyre.  11 

Socialdemokraterne anser de internationale organisationer for væsentlige instrumenter i kampen for 12 

demokratiets udbredelse. Derfor insisterer vi på, at De Forenede Nationer styrkes og moderniseres, så det 13 

afspejler nutidens udfordringer.  14 

Vi ønsker, at Danmark gennem EU arbejder for, at de vestlige lande påtager sig et større ansvar for at skabe 15 

fred, stabilitet, retfærdighed og demokrati.  16 

Socialdemokraterne ønsker ligeledes, at de internationale økonomiske institutioner som Verdensbanken, 17 

Den Europæiske Centralbank og Den internationale Valutafond (IMF) demokratiseres, og at der skabes 18 

gennemsigtighed og indflydelse på beslutningerne, så de befolkninger, der er afhængige af støtte, også har 19 

en reel chance for at følge med i diskussionerne og præge beslutningerne.  20 

På trods af udbredelsen af demokratiet, er der stadig diktatorer, der kynisk undertrykker befolkningerne; 21 

der er stadig befolkningsgrupper, der nægtes rettigheder og beskyttelse; der er stadig magtmisbrug og 22 

korruption.  23 

Demokrati er en universal rettighed, der ikke kan tilsidesættes af hverken nationale, religiøse, kulturelle, 24 

historiske eller andre argumenter. Derfor kæmper Socialdemokraterne for udbredelsen af demokrati til alle 25 

dele af verden.  26 

ALLE HAR ET ANSVAR  27 
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Alle mennesker har et ansvar. Et ansvar for sig selv, for hinanden og for fællesskabet. Det gælder i alle livets 1 

forhold. Fra opdragelse af vores børn, over det sociale engagement i arbejds- og fritidslivet til den globale 2 

udvikling.  3 

Alle borgere i samfundet har rettigheder og pligter.  4 

Som medborgere har vi ret og pligt til at deltage i det demokratiske og sociale liv. Vi har ret og pligt til at 5 

skabe vores egen hverdag, og ret og pligt til at bidrage til samfundets udvikling. Vi nyder godt af de mange 6 

rettigheder, velfærdssamfundet giver os som individer.  7 

Der er grænser for hvilke opgaver, der er et anliggende for fællesskabet. Der er opgaver, der er den enkelte 8 

borgers ansvar, og som kun løses ved, at den enkelte borger tager sit personlige ansvar alvorligt. 9 

Det personlige ansvar hviler på de rettigheder og pligter, vi har i forhold til os selv, hinanden og 10 

fællesskabet, men også på vores menneskelige ansvar overfor hinanden. Et medmenneskeligt ansvar har vi 11 

pligt til at tage på os også der, hvor vi ikke umiddelbart får noget tilbage. I modsætning til de borgerlige 12 

strømninger, ønsker Socialdemokraterne ikke at markedsgøre menneskelige relationer. Vi er imod 13 

”kræmmermentaliteten”, hvor den enkelte kun yder en indsats, hvis man får noget igen. Men samtidig må 14 

vi gøre det klart, at det har konsekvenser for den enkelte og for fællesskabet, hvis ikke alle tager deres 15 

ansvar og pligter alvorligt.  16 

Vi har alle et ansvar for os selv, hinanden og for fællesskabet. Det er fællesskabets ansvar at tage hånd om 17 

og skabe gode rammer for, at sårbare grupper som f.eks. hjemløse, misbrugere og psykisk syge får 18 

muligheder for at skabe et værdigt og godt liv. Vi er en del af fællesskabet og har et ansvar for egen 19 

udvikling gennem uddannelse og deltagelse på arbejdsmarkedet. Vi har et ansvar på det nære plan for 20 

opdragelsen af vores børn og for vores familie, men vi har også med vores solide engagement et ansvar for 21 

den lokale, nationale og globale udvikling.  22 

Det er en af fællesskabets opgaver at bidrage til, at den enkelte gives forudsætninger for at tage ansvaret 23 

for sit eget og andres liv.  24 

Som mennesker indgår vi i en række formelle og uformelle fællesskaber. På arbejdspladsen, i 25 

uddannelsesinstitutionerne, i vores børns skoler og daginstitutioner, i seniorklubben, i foreningslivet, og i 26 

sociale og humanitære organisationer.  Som deltagere i sådanne fællesskaber er vi med til at tage ansvar 27 

for samfundet og for hinanden. Hvis vi ikke alle påtager os dette ansvar for fællesskabet, så risikerer vi, at 28 

solidariteten og ansvarsfølelsen bliver svækket.  29 
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Frihedsrettigheder er afgørende for at sikre engagement og demokrati. Fællesskaberne har samtidig ansvar 1 

for at være favnende og åbne overfor omgivelserne. Socialdemokraterne vil møde andre kulturer ved at 2 

værdsætte mangfoldighed, og det er afgørende for os at udvise åbenhed og tolerance.  3 

DEN ETISKE UDFORDRING  4 

Når grænsen for liv og død forskydes, er der brug for folkelig debat og politisk lederskab. 5 

Socialdemokraterne vil ikke acceptere, at selve menneskets eksistens styres af, hvad der økonomisk kan 6 

betale sig, af markedskræfter eller af snævre interesser. Mange handlinger og nye politiske udfordringer 7 

kan ikke håndteres uden en etisk diskussion.  8 

Befolkningen har ret til at vide, hvad Socialdemokraterne står for også i etiske spørgsmål. Derfor vil vi lægge 9 

op til etiske diskussioner og klar politisk stillingtagen.  10 

Socialdemokraterne støtter retten til fri abort. Samtidig mener vi, at barnets chancer for et værdigt liv og 11 

forældrenes ønske skal afgøre indsatsen for at redde for tidligt fødte børn.  12 

Kunstig befrugtning og adoption giver i dag mennesker, der før ikke kunne blive forældre – f.eks. barnløse, 13 

enlige og homoseksuelle – mulighed for at få børn. Socialdemokraterne ønsker at give dem den mulighed. 14 

For os er det ikke familiens sammensætning men barnets tarv, der er afgørende. På samme vis skal 15 

økonomien ikke være en stopklods for adoption.  16 

Lige som livet er døden omgivet af etiske spørgsmål. Socialdemokraterne ønsker ikke, at livet forlænges 17 

mod en døendes ønske. Alle har ret til et værdigt liv og en værdig død. Afdødes ønske om organdonation 18 

skal respekteres på lige fod med et testamente.  19 

Forskning er forudsætningen for fortsat velfærd, velstand og vækst for vort samfund. Vi hilser den nye 20 

teknologis muligheder velkommen. Men nye behandlingsformer og ny teknologi bør først udnyttes, når en 21 

række forudsætninger er til stede: Dokumentation for effekt og bivirkninger, en grundig diskussion af etiske 22 

konsekvenser, en risikovurdering og en afvejning af midlerne i forhold til målene.  23 

Mennesket ejer sine egne gener, og naturen er en fælles ressource. Virksomheder kan naturligvis tage 24 

patent på egne opfindelser, men vi vil ikke acceptere, at virksomheder tager patent på opdagelser som 25 

f.eks. opdagelsen af geners egenskaber eller nye råstoffer i naturen.  26 

Vi kan ikke levere færdige svar på morgendagens spørgsmål. Men vi kan som politisk parti forpligte os til at 27 

tage debatten om etiske spørgsmål og nå frem til fælles etiske standpunkter og tilstræbe størst mulig 28 

sammenhæng og konsekvens. Sådan udviser vi politisk lederskab.  29 
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VI TROR PÅ DANMARK 1 

Et menneske med en stærk identitet tør møde andre mennesker med åbent sind. Et land med en stærk 2 

fælles kultur tør møde verden.  3 

Socialdemokraternes holdninger og vort arbejde har et internationalt perspektiv. For os er det ikke nok at 4 

skabe frihed, lighed og solidaritet i Danmark – vi vil udbrede de værdier til andre lande.  5 

Mennesket udvikler sin personlighed gennem sin opvækst og i mødet med andre mennesker og samfundet. 6 

Som danskere er vi fælles om den danske kultur. Den former vores værdier og levemåde og giver os et 7 

holdepunkt i verden. Jo bedre vi kender os selv og vores egen kultur, jo bedre forudsætning har vi for at 8 

møde og forstå andres kultur.  9 

Globalisering betyder, at vores fælles værdier bliver udfordret, samtidig med at indvandringen gør, at der 10 

stilles spørgsmål til de grundlæggende værdier i det danske samfund. Socialdemokraterne værner om disse 11 

værdier i respekt og forståelse for andre kulturer.  12 

Danmark rummer i dag mange etniske minoriteter. Det er på mange måder en berigelse. Men 13 

Socialdemokraterne ønsker ikke, at Danmark skal udvikle sig til et samfund, hvor større befolkningsgrupper 14 

lever isoleret med egne normer og værdier og uden tilskyndelse til at tage del i de forpligtelser og det 15 

fællesskab, der er grundlaget for vort samfund. Når man kommer til Danmark som flygtning eller 16 

familiesammenført, skal man integreres i det danske samfund. Integration drejer sig hverken om religion, 17 

påklædning eller spisevaner. Integration betyder, at man kan fungere i det danske samfund på lige fod med 18 

andre – med de forpligtelser, rettigheder og muligheder, som et demokratisk samfund bygger på.  19 

Vi socialdemokrater ønsker at holde fast i en række centrale værdier som fundament for den fremtidige 20 

udvikling af det danske samfund.  21 

Ved dansk kultur tænker vi ofte på kolonihaver, landsbykirker, smørrebrød, hygge og Dannebrog. Bag disse 22 

skønne danske symboler ligger der imidlertid noget dybere og vigtigere.  23 

Der ligger historien om et land, som i kraft af en politisk kamp er blevet et af de bedste i verden. Det 24 

folkelige engagement i arbejderbevægelsen, lejer-og boligbevægelsen, andelsbevægelsen og i de politiske 25 

partier har skabt et trygt og rigt samfund, hvor “få har for meget og færre for lidt”.  26 

Der ligger historien om et land, som i kraft af en kønspolitisk kamp er blevet et land præget af ligestilling og 27 

ligebehandling mellem mænd og kvinder.  28 
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Der ligger historien om et land, som i kraft af demokratisk samtale og respekt for mindretal har opbygget et 1 

solidt demokrati.  2 

Der ligger historien om et land, som i kraft af uddannelse og folkeoplysning har skabt et samfund, hvor 3 

demokratiet gennemsyrer arbejdslivet, uddannelsessystemet og samfundslivet.  4 

Der ligger historien om et land, der bygger på frisind, tolerance og respekt for det anderledes. Et land, der 5 

som det første i verden, gav homoseksuelle lov til at indgå registrerede partnerskaber, et land der tidligt 6 

indførte den fri abort. Et land, der bygger på åndelig og økonomisk frigørelse.  7 

Der ligger historien om et land, der som det første i verden oprettede et miljøministerium, og som er et af 8 

de førende lande i verden på miljøområdet.  9 

Der ligger historien om det lille land, der i kraft af sit internationale engagement har påvirket verden i langt 10 

højere grad, end 5 millioner mennesker i sig selv berettiger til. 11 

Vore værdier er derfor i grundlæggende modstrid til intolerance, lukkethed og væren sig selv nok. Derfor 12 

mener Socialdemokraterne, at det er vigtigt, at vi styrker og udvikler forståelsen for dansk kultur, sprog og 13 

historie.  14 

EN DEL AF EUROPA  15 

Menneskers velfærd og indflydelse skal være centrum for samarbejdet i Europa. Fællesskabet i Europa er 16 

helt nødvendigt for, at de europæiske befolkninger kan fastholde deres indflydelse på økonomi og politik i 17 

globaliseringens tidsalder.  18 

Menneskehedens største udfordring i dag er at udforme og opbygge en ny og bedre verden. En verden, der 19 

er kendetegnet ved ligeligt fordelt velstand, fred og velfærd for alle. For at klare denne udfordring skal 20 

socialdemokraterne i Europa påtage sig en ny og vigtig rolle.  21 

Samarbejdet i Europa er vigtigt for Socialdemokraterne. Det europæiske fællesskab er fredens og 22 

demokratiets projekt og har uvurderlig betydning for stabiliteten i Europa og verden.  23 

Udvidelsen af EU er en stor opgave for Europa. Det er en opgave, vi må og skal løse. Mange af vor tids 24 

udfordringer kan ikke løses af nationalstaterne alene. Det gælder alle de problemer, som overskrider de 25 

nationale grænser fx arbejdsløshed, forurening, kriminalitet og terror. Her må opgaverne løses i fællesskab 26 

– på europæisk eller globalt plan. Socialdemokraterne ønsker, at EU’s udvidelsesproces skal fortsætte og 27 
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europæiske lande, der lever op til EU’s standarder for demokrati og menneskerettigheder, skal kunne blive 1 

medlem.  2 

Vi har brug for en ny verdensorden. En verdensorden, hvor fred og sikkerhed, menneskerettigheder og 3 

retfærdighed står øverst på dagsordenen. Det kræver, at EU bliver en politisk magtfaktor på den globale 4 

scene. Derfor skal vi sammen med alle andre progressive kræfter arbejde for, at EU bliver en indflydelsesrig 5 

politisk aktør i en ny verden. Det vil være til gavn både for vores egen befolkning og andre. Derfor ønsker vi 6 

en mere integreret fælles europæisk udenrigs-og sikkerhedspolitik, ligesom EU skal påtage sig det sociale 7 

lederskab i verdensøkonomien.  8 

Europa skal bygge på en social markedsøkonomi. Økonomisk vækst må ikke føre til større pres på natur og 9 

miljø. Den økonomiske politik i EU skal koordineres. Det er vigtigt, at vi er konkurrencedygtige, så der bliver 10 

skabt nye jobs i Danmark og Europa på en social og miljømæssig bæredygtig måde. En betingelse for EU’s 11 

succes er, at der skabes mere åbenhed og gennemsigtighed, og at den folkelige forankring sikres i langt 12 

højere grad end i dag.  13 

Flertalsafgørelser i EU er i Danmarks interesse. De betyder, at vi kan udvide vores indflydelse til områder, 14 

der ellers ville være helt uden for vores kontrol.  15 

Det er også i Danmarks interesse at deltage fuldt og helt i EUsamarbejdet.  Et stærkere og mere 16 

handlekraftigt EU er ikke en trussel mod velfærdssamfundet, men en betingelse for dets overlevelse på 17 

langt sigt.  18 

DET GLOBALE FÆLLESSKAB  19 

Globaliseringen kan give bedre muligheder for det enkelte menneske, hvis vi vil. Men globaliseringen 20 

påvirker os forskelligt afhængigt af, om man er systemudvikler i Holland, slagteriarbejder i Vejle eller bonde 21 

i Tanzania. Derfor kræves en bedre fordeling af muligheder, der giver alle nytte af globaliseringen. Det 22 

kræver mere politisk lederskab – ikke mindre.  23 

Globaliseringen er den samlende betegnelse for, at vi handler langt mere mellem landene, at vi påvirkes 24 

mere af hinanden, at informationer spredes hurtigere, og dermed opfattes verden langt mindre end for få 25 

år siden.  26 

Udviklingen hen imod en mere globaliseret verden har såvel positive som negative konsekvenser. 27 

Globaliseringen har medført meget konkrete fordele og langt bedre fremtidsmuligheder for mange 28 

mennesker. Internationaliseringen af økonomien har gennem de seneste årtier medført en fantastisk vækst 29 
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i verdens samlede velstand. Vi er samlet set blevet rigere, end vi nogensinde har været før. En væsentlig 1 

forklaring på det er, at vi handler langt mere på kryds og tværs af kloden end nogensinde før.  2 

Men desværre er den ulige fordeling af verdens goder vokset. Socialdemokraterne mener derfor ikke, at 3 

man blot kan overlade det til markedsmekanismerne alene at fordele verdens goder. Der er brug for stærke 4 

internationale institutioner, der på et bæredygtigt grundlag sikrer en mere retfærdig fordeling af goderne. 5 

Vi arbejder derfor for øget gennemskuelighed og beskatning på det internationale pengemarked.  6 

For Socialdemokraterne er det vigtigt at slå fast, at problemet ikke ligger i globaliseringen, men i mangel på 7 

god politisk ledelse såvel nationalt som internationalt. Der er brug for stærkere politiske institutioner og 8 

rammer, der på demokratisk vis kan skabe og håndhæve nye globale spilleregler funderet på 9 

socialdemokratiske værdier.  10 

Vi tror på, at vejen til international fred, retfærdighed og velstand skal banes gennem stadigt mere 11 

forpligtende internationalt samarbejde. Derfor kæmper vi for, at det forpligtende internationale 12 

samarbejde i FN, NATO, EU, WTO osv. styrkes og intensiveres. Vi ønsker at skabe handlekraftige 13 

internationale samarbejdsorganisationer, der kan regulere det globale marked og skabe retfærdighed, 14 

tryghed, stabilitet og ordentlige arbejdsvilkår for alle.  15 

Det er afgørende for Socialdemokraterne, at Danmarks udenrigspolitik styrker den internationale 16 

retsorden, samt fremmer demokratiske værdier og menneskerettighedernes universelle karakter. Et lands 17 

suverænitet kan ikke påberåbes overfor anklager om, at menneskerettigheder trædes under fode. Ingen 18 

nationalstat må heller få held til at huse eller understøtte internationale terrornetværk.  19 

Det er verdenssamfundets ansvar at sikre, at intet land undertrykker sin befolknings grundlæggende 20 

rettigheder. Det er også Socialdemokraternes holdning, at der findes universelle værdier og principper, det 21 

kan være nødvendigt at kæmpe for med våben i hånd.  22 

Grundpillerne i den socialdemokratiske internationale solidaritet er: Udviklingsbistand, åbning af den 23 

industrialiserede verdens markeder for Ulandenes produkter, rimelige priser for Ulandenes varer, støtte til 24 

undertrykte befolkningsgrupper og udvikling af demokrati.  25 

Derfor kræver vi større politisk og økonomisk samarbejde på tværs af grænser.  26 

Vi arbejder for et forpligtende internationalt samarbejde, der giver mennesker lige adgang til demokrati, 27 

kultur, uddannelse, sundhed, information og dermed muligheder for at få glæde af globaliseringen.  28 

EFTERSKRIFT: DET BEGYNDER HOS OS SELV  29 
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Socialdemokraterne har i 130 år kæmpet for et bedre Danmark og kæmpet for en bedre verden. Meget er 1 

nået i de 130 år. Mange kampe er kæmpet og mange sejre vundet. 2 

Kampen for, at hvert enkelt menneske i verden har frihed til at få opfyldt sine drømme, er dog langt fra 3 

vundet. Derfor arbejder vi videre og kæmper de politiske kampe lokalt, nationalt og globalt.  4 

Arbejdet begynder hos os selv.  5 

Vores politiske synspunkter fortjener succes og fortsat fremgang. Det forudsætter, at vi alle er med til at 6 

tegne vores parti. Vores interne demokrati skal udvikles i takt med tiden.  7 

I dag er der bedre muligheder end nogensinde før for at udvikle en åben og demokratisk debat. Den opgave 8 

tager vi på os. Målet er, at alle, der gerne vil bidrage, også får mulighed for det.  9 

Hos os foregår arbejdet med at udvikle stærke politiske budskaber og konkrete politiske løsninger i en fri 10 

debat mellem lige mennesker i solidaritet med hinanden og de mål vi – som socialdemokrater – er fælles 11 

om.  12 

Vores mål er stadig frihed, lighed og solidaritet  13 

– for alle!  14 



PRINCIPPROGRAM

Det Radikale Venstres Principprogram vedtaget 22. februar 1997

Det Radikale Venstres mål er et samfund, hvor mennesker kan leve værdigt 
sammen i balance med naturen. Vi vil værne om og udbygge folkestyret. 

Vi vil arbejde for, at samfundet bliver et fællesskab med plads til og brug for alle. 
Vi vil sikre, at vi ikke undergraver livsbetingelserne for kommende generationer. 

Vi vil arbejde for at løse de grundlæggende globale problemer: Ødelæggelsen af 
naturen som livsgrundlag, ufred mellem mennesker, uret, fattigdom, 
overbefolkning, manglende demokrati samt fraværet af en forpligtende og 
troværdig international retsorden. 

Vi kan og vil påvirke vores fremtid. Det Radikale Venstre har siden 1905 taget 
fremtidens udfordringer op og søgt at løse samtidens problemer. Med dette 
principprogram forbereder vi os på at møde vor egen tids udfordringer med 
nytænkning og mod til at handle.

Menneske og fællesskab

Det Radikale Venstre tror på det frie og ansvarlige menneske, der virker i 
samhørighed med andre mennesker. Mennesket udvikler sig gennem sine valg og 
handlinger i samspil med andre. 

Et demokratisk samfund kan kun fungere, hvis dets medlemmer føler sig forpligtet 
over for hinanden. For Det Radikale Venstre hænger frihed og forpligtelse 
uløseligt sammen. I fællesskabet formes rammerne for den enkeltes liv og frihed. 
Samtidig er det enkelte menneskes indsats og stræben efter at realisere sine 
muligheder nødvendig for, at fællesskabet kan udvikle sig og være mangfoldigt.

Det Radikale Venstre ønsker et samfund med frihed til at tro, tænke og handle. Vi 
vil styrke demokratiet, så alle har lige ret til og mulighed for at øve indflydelse. 

Vi mener, at demokrati forudsætter, at den økonomiske og sociale afstand mellem 
mennesker ikke er for stor. Samfundet skal indrettes, så flest muligt kan klare sig 
selv. De, der ikke kan, skal sikres hjælp. Lovgivningen skal være klar og 
gennemskuelig. Krav om åbenhed og retlinethed skal gælde alle 
magtkoncentrationer. 

Vi vil arbejde for udbredelsen af respekt for menneskerettig-hederne. Vi vil hævde 
frisindet og modarbejde intolerance. Mindretals rettigheder skal beskyttes mod 
flertals vælde. Vi vil hævde rets- og ikkevoldsprincippet, såvel mellem mennesker 
som mellem regioner og stater. 

Bæredygtighed

Det Radikale Venstre vil arbejde for et samfund, der i alle forhold er bæredygtigt. 
Med bæredygtighed mener vi valg og løsninger, der ikke undergraver 
livsbetingelserne for kommende generationer.

Vi vil forvalte både naturens ressourcer og de økonomiske ressourcer, så vi får en 
bæredygtig udvikling. Den økonomiske udvikling skal styres, så vi kan nå dette 
mål, og Danmark bliver foregangsland.
Det er nødvendigt, at vi globalt mindsker forbruget af natur-ressourcer, der ikke 
kan genskabes. 

Der skal kunne ske en økonomisk udvikling i jordens fattige lande, uden at den 
globale økologiske balance ødelægges. En bæredygtig udvikling kræver derfor, at 
de rige lande ved tilbageholdenhed og afkald giver plads til udvikling i resten af 
verden. Begrebet "økologisk råderum" skal udvikles og indgå som væsentlig 
målestok for bæredygtighed.

Stat, amter og kommuner skal gå foran i bestræbelserne for bæredygtighed. Inden 
vedtagelse af en lov skal de miljømæssige konsekvenser være kendte. 
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Erhvervsliv og husholdninger skal gøres bæredygtige ved at bremse udledning af 
miljøgifte og næringsstoffer og fremme miljøvenlige løsninger. Husdyrproduktion 
skal tilgodese dyrenes naturlige adfærd og behov. Der skal gøres en effektiv 
indsats for at rydde op efter tidligere tiders forurening. Grundvandsressourcerne 
skal beskyttes, så alle sikres rent drikkevand. 

Der skal udvikles grønne regnskaber, der udtrykker konsekvenser for natur og 
miljø. De miljømæssige omkostninger ved produktion, transport, forbrug og 
affaldshåndtering skal afspejles i priserne.

Det Radikale Venstre mener, at målet om global bæredygtighed forudsætter, at 
atomkraft afvikles og at det globale forbrug af fossilt brændstof (kul, olie og 
naturgas) skal respektere det økologiske råderum. Det skal blandt andet ske 
gennem begrænsninger i de rige landes forbrug og en mere effektiv udnyttelse af 
energi globalt. 

FN's anbefalinger skal gælde som overordnet målsætning. Principielt er det 
langsigtede mål at overgå til vedvarende energiformer. Derfor skal forskning i og 
anvendelse af disse energiformer til stadighed øges.

Det Radikale Venstre vil styrke udviklingen af bæredygtig teknologi og måder at 
organisere sig på, blandt andet inden for transport. Den enkelte forbruger skal 
kunne få information om det reelle ressourceforbrug ved ethvert produkt og enhver 
serviceydelse. Kun derved får den enkelte reelle valgmuligheder og bliver i stand 
til at bidrage til bæredygtighed.

Folkestyret

Det enkelte menneske skal have størst mulig indflydelse på sine egne livsvilkår og 
på samfundet. Kun den, der har reel indflydelse, kan tage et reelt ansvar. 
Folkestyret bygger på åbenhed og debat mellem vælgere og folkevalgte.

Det repræsentative demokrati og nærhedsprincippet skal være grundstenene i det 
danske folkestyre. Det betyder, at beslutninger skal træffes så tæt som muligt på 
dem, de vedrører, forudsat at grundlæggende krav om kvalitet og retssikkerhed 
opfyldes. Vi må til stadighed vurdere, om opgaverne ligger de rigtige steder. 

Der skal være en klar opgavefordeling mellem de folkevalgte forsamlinger.
Demokratiet skal udstrækkes til pensionskasser og lignende, idet der skal være 
mulighed for både indsigt og indflydelse. Indsigt i og demokratisk kontrol af den 
internationale økonomi skal styrkes gennem internationale organisationer.

Den politiske magt må handle under ansvar over for en engageret og kritisk 

offentlighed. Det skal være let at få oplysning om folkevalgtes stillingtagen. Derfor 
skal der oplyses om den påvirkning af politiske beslutninger, som sker for at 
varetage særinteresser for organisationer og andre. Folkeoplysning skal bidrage til 
den enkeltes og demokratiets udvikling. Medier og organisationer kan ikke erstatte 
borgernes deltagelse, kun være redskaber for samfundets demokratiske liv.

Det danske samfund er og bør være et åbent samfund i konstant udvikling. Der 
skal være plads til, at forskellige kulturer kan leve og udfolde sig sammen i 
gensidig respekt. Medlemmer af kulturelle mindretal skal sikres samme 
muligheder som andre for uddannelse, lønarbejde og selvstændigt erhverv.

Det Radikale Venstre mener, at grundloven skal revideres. En ny grundlov skal 
indføre menneskerettighederne som grundlaget for det danske folkestyre og sikre 
de personlige rettigheder i forhold til den teknologiske udvikling. Den skal sikre en 
klar adskillelse mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt og 
angive rammerne for demokratiets udvikling.

Folkeafstemninger skal supplere det repræsentative demokrati, både på landsplan 
og lokalt. Folkeafstemninger skal gennemføres på baggrund af offentlig debat og 
bredt oplysningsarbejde. Vælgerne skal have mulighed for at tage initiativ til 
folkeafstemninger.

Rang, titel- og ordensvæsnet bør afskaffes. Det Radikale Venstre værdsætter og 

respekterer rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland.

Samfundet, det offentlige og den enkelte
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Det Radikale Venstre vil arbejde for velfærdssamfundet og mod den sociale 
udstødelse. 

Det kræver, at hele samfundet, i et samarbejde mellem det offentlige, 
virksomhederne og fællesskaberne omkring familie, arbejde og lokalsamfund, 
bidrager til at løse de fælles opgaver. Enhver må gøre sit til at skabe plads og 
muligheder for dem, som har behov, der hvor vi virker i det daglige. 
Velfærdssamfundet må bygge på økonomisk ansvarlighed hos den selvhjulpne og 
begunstigede del af befolkningen.

Den sociale indsats skal respektere den personlige værdighed og have som mål 
at sætte den enkelte i stand til at klare sig selv. Den enkelte skal have mulighed 
for selv at forbedre sin situation. I forhold til mennesker med varigt behov for hjælp 
er det offentlige forpligtet til at sikre en værdig og tryg tilværelse.

Vi vil fastholde et offentligt betalt sundhedsvæsen af høj kvalitet.

Staten skal sikre en sund offentlig økonomi og en bæredygtig udvikling. De 
offentlige indtægter skal i stort omfang hvile på afgifter på forbrug af 
naturressourcer og beskatning af fast ejendom. Dette princip skal indarbejdes i 
skattesystemet på en måde, der er adfærdsregulerende og socialt afbalanceret. 
Staten skal sikre en effektiv konkurrence og kontrol med monopoler samt sikre 
stabile økonomiske rammer for borgerne og virksomhederne.

Folketinget skal sammen med arbejdsmarkedets parter skabe rammer for et 
fleksibelt arbejdsmarked. Målet er at forebygge arbejdsløshed og social 
udstødelse. Det fleksible arbejdsmarked skal give den enkelte og familierne 
mulighed for et arbejdsliv, der tilgodeser de skiftende behov livet igennem. Alle har 
ret til et sundt arbejdsmiljø, og til beskyttelse mod ensidigt gentaget arbejde.

Der skal være frit valg med hensyn til faglig og politisk organisering.

Alle har ret og pligt til uddannelse. Uddannelse er en nødvendig forberedelse til 
arbejdslivet og en forudsætning for den deltagende og kritiske borger. Uddannelse 
skal give en ballast af viden og oplevelser i et menneskes liv. Der skal sikres 
mulighed for videre- og nyuddannelse hele livet igennem.
Forældre har ansvaret for deres børn. Samfundet skal tilgodese børns behov for 
nærhed, tryghed og udviklingsmuligheder.

Det Radikale Venstre vil arbejde for, at der er mulighed for og støtte til en 
mangfoldig kulturel virksomhed, der kan udfordre og udvikle menneskers 
livsforståelse. Vi vil arbejde for, at borgerne har adgang til viden og alsidig 
information gennem biblioteker og dagspresse samt radio, TV og anden 
informationsteknologi. 

Samfundet skal modvirke at den teknologiske udvikling skaber skel.
Såvel den nye teknologi som den offentlige forvaltning skal respektere privatlivets 
fred og den politiske og åndelige frihed.

Det Radikale Venstre vil sætte grænser for udnyttelsen af de muligheder, 
videnskaben har skabt i spørgsmål om liv og død. Mulighederne skal afvejes i 
forhold til menneskelige og økonomiske omkostninger. Staten skal sikre 
rammerne for en forskning, der kan foregå uafhængigt af erhvervs-, organisations-
og andre særinteresser.

Den offentlige administration og offentligt finansieret serviceproduktion skal 
opfylde krav om effektivitet og kvalitet. Der skal være åbenhed i administrationen 
og brugerdemokrati i institutionerne. Udlicitering skal bruges, hvor det er egnet, og 
altid under demokratisk kontrol.

Den internationale forpligtelse

De principper, som bærer Det Radikale Venstres politik i det danske samfund, 
bærer også Det Radikale Venstres internationale politik.

Det danske samfund er en del af verdenssamfundet, der er fælles om ansvaret for 
det globale miljø og ressourcer, menneskerettigheder, sikkerhed og velfærd. Det 
enkelte menneske skal sikres fundamentale sociale, kulturelle og demokratiske 
rettigheder uanset etnisk baggrund, køn, tro eller statsligt tilhørsforhold.
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Udskrevet fra www.radikale.dk den 20-02-2013 09:26:44 

Det Radikale Venstre opfatter det som Danmarks særlige og fornemme rolle at 
fortsætte med at være et foregangsland, hvor det er muligt, for at fremme arbejdet 
for at opnå fælles løsninger globalt. Vi skal ikke være tilfredse med at yde efter 
mindste fællesnævner.

Det Radikale Venstre vil arbejde for nedrustning og mod isolationisme, militarisme 
og nationalisme. Vi vil arbejde for, at væbnet angreb betragtes som en forbrydelse 
og retsforfølges ved en international domstol.

Sikkerhed og velfærd kan kun opnås gennem fælles løsning af de grundlæggende 
globale problemer.
Fattigdom er en grundlæggende årsag til konflikter. Barrierer for de fattige landes 
adgang til de rige landes markeder skal fjernes. Det er en pligt for Danmark og 
andre rige lande at yde udviklingsbistand til verdens fattige lande.

FN skal være den fælles globale platform, hvor problemer søges løst gennem 
forhand- ling. Grundlaget er de fælles principper, som er fastlagt i FN-pagten og 

udviklet gennem konventioner og på verdenstopmøder. FN skal udvikles til bedre 
at håndtere globale miljøproblemer og konflikter, sikre menneskerettigheder, 
velfærd og frihandel. Det kræver både politiske, administrative og finansielle 
reformer af hele FN, herunder en nyordning af sikkerhedsrådet.

Det Radikale Venstre vil bekæmpe en ny opdeling af Europa. Vi vil arbejde for 

skabelsen af et kollektivt sikkerhedssystem, som omfatter alle europæiske lande 
og Nordamerika. Dette skal ske gennem samarbejde i OSCE, NATO, EU og 
Europarådet. Det er målet, at de central- og østeuropæiske lande, de baltiske 
stater og SNG-staterne deltager ligeværdigt i samarbejdet.

Vi mener, at EU er et afgørende redskab i bestræbelserne for at skabe et udelt og 

fredeligt Europa. Alle demokratiske lande i Europa, der ønsker det, skal kunne 
optages i EU. Landene skal opfylde ens krav for optagelse og tiltræde bærende 
dele af samarbejdet.

EU skal udvikles som et forpligtende samarbejde mellem suveræne stater. EU 

skal demokratiseres og effektiviseres, blandt andet gennem forenkling af måderne 
at træffe beslutninger på. Der skal gennemføres en afgrænsning af de fælles 
opgaver gennem anvendelse af nærhedsprincippet. Samtidig skal der 
gennemføres åbenhed i alle EU's institutioner.

Det nordiske fællesskab har sin naturlige plads som udgangspunkt for fælles 

initiativer, og er et godt eksempel på regionalt samarbejde, der øger mulighederne 
for at præge verden. 
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Principprogram 
Liberal Alliance tror på dig 
 
Liberal Alliance sætter din frihed i højsædet. Vi ønsker et samfund, som er præget af frisind med højt til loftet og med 
plads til mange forskellige holdninger. Som mennesker har vi brug for albuerum. Vi skal kunne leve vores liv sammen 
med vores familie og venner, søge at få vores drømme opfyldt og nå de mål, vi sætter os, enten hver for sig eller 
sammen med andre. 

 
Liberal Alliance vil forandre samfundet, så du får mulighed for og flere får mod til at bruge den ret til at leve frit, som vi er 
født med. Frie mennesker er forskellige, og det har værdi i sig selv at få lov til at gribe chancen, kæmpe for sin succes og 
dermed sætte sit eget individuelle præg på sin tilværelse. Smålighed, ensretning og ligemageri er det modsatte af liberalt 
frisind. 

 
Liberal Alliance ønsker et samfund, hvor du bliver anerkendt, for den du er. Du er først og fremmest dig selv og skal 
måles på din indsats, dine evner og personlighed. 

 
Liberal Alliance vil give dig ansvaret tilbage. For et større ansvar for sig selv er en naturlig følge af mere frihed. Frem for 
stræben efter materiel lighed kan vi alle høste fordel af vækst, velstand og fremgang i Danmark. Liberale reformer er helt 
nødvendige. Det er den eneste vej til at gøre Danmark til en vindernation og sikre velfærden på sigt. 

 
Liberal Alliance vil aldrig svigte dig, hvis du ikke kan klare dig selv. Vi har et ansvar for de medborgere, som enten på 
grund af sygdom, handicap eller uforskyldt ledighed har svært ved at forsørge sig selv. Et velstående samfund har altid 
mulighed for at række dig en hjælpende hånd, hvis du kommer galt af sted. 

 
Liberal Alliance vil have færre regler og restriktioner. Det er ikke alt, der kan reguleres, som bør reguleres. Når vi sætter 
frihedsidealet højere end lighedstanken bliver mange ordninger, tilskud, regler og love overflødige. Når staten ikke skal 
omfordele så store summer mellem det store flertal af velfungerende og selvforsørgende borgere, kan meget bureaukrati 
afvikles og den offentlige indsats fokuseres. 

 
Liberal Alliance vil styrke velfærdssamfundets kerneområder. Vi vil have et sundhedsvæsen i topform, vi vil have et 
uddannelsessystem, der giver os et internationalt forspring, og vi vil øge kvaliteten i de kerneydelser, som kommunerne 
har ansvaret for i dag. Det vil vi gøre ved at give dig mulighed for at vælge lokale løsninger, ved at styrke 
selvforvaltningen og ved at overlade meget af driften til private. 

 
Liberal Alliance vil have et åbent samfund. Vi vil engagere os i omverdenen. De, der kan bidrage positivt til vores 
samfund, skal have lov til at arbejde i vores land og føle sig velkomne. For at det kan fungere, skal vi konsekvent slå ned 
på antidemokratiske trusler og være tilbageholdende med at give ophold til folk uden efterspurgte kvalifikationer. 



 

 2 

 
Liberal Alliance vil kæmpe for et rigt, åbent, venligt og attraktivt Danmark. 

  

Liberal Alliance er et liberalt parti, der bygger på fem principper: 

 
1. Vi tror på personlig frihed. Liberal Alliance tager udgangspunkt i, at mennesker trives bedst i frihed. Livet er vort eget, 
og vi skal have lov til at bruge det, som vi vil. Friheden er ikke til salg. 

 
2. Vi tror på frisind. Når vi må gøre, hvad vi vil, får vi mulighed for at udfolde os på mange forskellige måder. Leve i 
familier, leve i kollektiver eller leve alene. Enhver må søge lykken på sin egen måde. Vi accepterer andres valg, så 
længe de ikke skader os. 

 
3. Vi ønsker mindre stat og mere privat. En begrænset statsmagt, lav skat, en robust grundlov, uafhængige domstole 
og klare individuelle rettigheder er en forudsætning for et frit samfund. Vi tror på medborgerskab, hvor respekten for 
menneskenes ligeværd og de demokratiske spilleregler er grundlaget for samfundets organisering. 

 
4. Vi tror på frihed under ansvar. Personligt ansvar er en naturlig følge af den personlige frihed. Man er ansvarlig for 
sine succeser såvel som sine fiaskoer. Ligesom man får mulighed for at høste frugterne af sin egen indsats og succes, 
må man acceptere at nedsætte sin levestandard, hvis man enten sløser med sine muligheder eller blot er uheldig. 

 
Det fri samfund skaber stor velstand og derfor vil samfundet også være i stand til at tage vare på de borgere, der ikke 
kan klare sig selv. 

 
5. Vi tror på frihed til at disponere over sine egne ressourcer. Ejendomsret og kontraktfrihed er grundlaget for 
menneskelig virksomhed. Ved at styrke den private ejendomsret skaber vi økonomisk fremdrift og dynamik i samfundet. 

 
Et frit marked uden unødig offentlig indblanding er den bedste garant for, at mennesker kan udvikle sig, eksperimentere 
og opnå ny viden. 

 
Disse fem principper er udgangspunktet for vores politiske målsætninger. 

 
Liberal Alliances politiske målsætninger er en reformstrategi. Vi kender retningen: Mere frihed, mindre formynderi. Vi 
holder af Danmark. Danmark som en vindernation. Alle, der vil den vej, kan være med i Liberal Alliance. 

  



Venstres principprogram

Fremtid i  
frihed og 
fællesskab



Vedtaget på Venstres Landsmøde  
den 18. november 2006 i Odense
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Det liberale menneskesyn
Mennesket trives bedst i frihed under ansvar.

Frihed betyder fravær af tvang – men også, at menne-
sket er frit til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar 
for andre mennesker og fællesskabet.

I ethvert menneske er der en trang til at tage ansvar 
for sit eget liv. Hvis mennesket berøves det personlige 
ansvar, bliver det umyndiggjort, magtesløst og ansvars-
løst. Det liberale menneskesyn bygger på, at ethvert 
menneske har ret til ansvar for sit eget liv.

Det enkelte menneske har også pligt til ansvar for sit 
eget liv. Forudsætningen for et godt samfund er, at hver 
enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og 
bidrage til fællesskabet.

Frihed og fællesskab
Når det enkelte menneske får størst mulig frihed til at 
stræbe efter et godt liv, bliver der skabt værdier, som 
kan komme fællesskabet til gode. Derved bliver fælles-
skabet stærkest.

Der er ikke nogen modsætning mellem frihed og fæl-
lesskab. De stærkeste fællesskaber er netop de fælles-
skaber, hvor mennesker frivilligt er gået sammen for at 
løse en opgave eller dyrke en interesse.

Det menneske, der kan klare sig selv, har en moralsk 
forpligtelse til at bistå de mennesker, der ikke kan – pri-
vat og via samfundet.

Frisind 
Frisind er en vigtig del af det liberale tankesæt. Frisind 
betyder, at man anerkender det andet menneskes ret til 
frit at tænke, tro og tale og til frit at vælge sin livsform.
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Frisind betyder ikke, at det enkelte menneske skal ac-
ceptere alle livsværdier og livsmønstre som lige gode. 
Frisind er ikke det samme som holdningsløshed. Fri-
sind er, at den, der selv har en fast overbevisning, ikke 
blot kæmper for sin egen holdning men også kæmper 
for andres ret til at have en anden opfattelse.

Retten til at leve sit eget liv
Mennesket har ret til at leve sit liv i frihed og gå sine 
egne veje – alene eller sammen med andre – forudsat, 
at det ikke krænker noget andet menneskes tilsvarende 
frihed. Statens opgave er at håndhæve de individuelle 
frihedsrettigheder, så ingen bliver undertrykt af andre.

Liberale lægger afgørende vægt på den personlige fri-
hed, privatlivets ukrænkelighed, den private ejendoms-
ret, ytringsfriheden, trosfriheden, foreningsfriheden, 
forsamlingsfriheden og erhvervsfriheden, som det 
fremgår af Grundloven.

Frihedsrettighederne skal gælde lige for alle uanset køn 
– eller politisk, religiøs, etnisk og seksuel baggrund.
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Der skal gælde en ubrydelig respekt for det enkelte 
menneskes integritet. Derfor skal staten straffe med 
fasthed og konsekvens ved overgreb mod andre menne-
skers liv, helbred og ejendom.

Lovene skal være klare, entydige og forståelige. Love-
ne skal værne om borgernes retssikkerhed og beskytte 
mod vilkårlighed, og borgerne skal være beskyttet mod 
lovgivning med tilbagevirkende kraft.

Det enkelte menneske skal sikres retssikkerhed i forhold 
til lovgivningsmagten og den offentlige administration.

Retssikkerheden skal sikres, uden at hensynet til lovover-
træderen går forud for beskyttelsen af lovlydige borgere.

I retssager, hvor det offentlige er modpart som myndig-
hedsinstans, skal borgernes retsstilling sikres ved, at det 
offentlige har pligt til at fremlægge sagens oplysninger 
og pålægges en særlig bevisbyrde. Det skal sikres, at der 
sker en hurtig og effektiv sagsbehandling.

Central registrering og overvågning af enkeltpersoner 
skal begrænses. Praktiske administrative hensyn må al-
drig gå forud for frihedsrettighederne. 

Privat ejendomsret
Frihed betyder også, at mennesket har ret til udbyttet af 
sin egen indsats. Den private ejendomsret er en grund-
pille i et frit samfund.

Privat ejendomsret er den vigtigste garanti for såvel 
økonomisk som politisk frihed. Når ejendomsretten er 
fordelt på mange private ejere, har ingen enkeltperson 
magt til at bestemme over andre. Liberale lægger derfor 
vægt på, at så mange som muligt er ejere og dermed ny-
der godt af den private ejendomsret. 

Offentlige indgreb i den private ejendomsret skal be-
grænses til et absolut minimum. Ved ekspropriation skal 
de berørte ejere være sikret fuldt dækkende erstatning.
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Et levende folkestyre
Et liberalt demokrati bygger på, at hver enkelt borger 
har mulighed for indflydelse på ledelsen af samfundet 
gennem frie valg til folkevalgte forsamlinger og direkte 
folkeafstemninger om vigtige spørgsmål.

Det er afgørende for et ægte folkestyre, at såvel den 
enkelte borger som de folkevalgte repræsentanter kan 
overskue og forstå konsekvenserne af de beslutninger, 
der bliver truffet. Folkestyre må ikke blive til ekspert-
styre. Derfor skal det sikres, at der forud for mere vidt-
rækkende beslutninger er tilstrækkelig tid til og mulig-
hed for oplysning og debat.

Den frie meningsdannelse og nyhedsformidling er af-
gørende for et velfungerende folkestyre. Såvel de trykte 
som de elektroniske medier skal sikres frihed og uaf-
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hængighed af det offentlige. Inden for de rammer, som 
teknologien muliggør, skal der være fri adgang til privat 
etablering af radio, TV og andre elektroniske medier.

Den nye informationsteknologi bør benyttes til at for-
bedre oplysningen og åbenheden om vigtige politiske 
spørgsmål og dermed til at inddrage befolkningen mere 
direkte i de politiske beslutninger.

Folkestyre er karakteriseret ved, at den enkelte har ind-
flydelse på de beslutninger, der træffes. Men folkestyre 
er også at lade folk selv bestemme uden politisk ind-
blanding. Et ægte folkestyre sætter grænser for politik 
og regulering.

Udgangspunktet skal være, at opgaver løses på privat 
initiativ af den enkelte, af familien, af private virksom-
heder eller af private organisationer. Det offentlige skal 
kun påtage sig løsningen af almene samfundsopga-
ver, som ikke kan løses forsvarligt på privatøkonomisk 
grundlag.

For at sikre det enkelte menneskes medbestemmelse og 
indflydelse på beslutningerne skal disse træffes så tæt 
på den enkelte som muligt. De folkevalgte forsamlinger 
skal tage sig så kvalificeret som muligt af så lidt som 
forsvarligt.

I et levende folkestyre skal opgaver og ansvar være pla-
ceret i det yderste bæredygtige led. Den offentlige admi-
nistration skal løbende tilpasse sig ændrede vilkår med 
henblik på så effektiv opgaveløsning og administration 
som muligt.

Det nære samfund
Det nære samfund rummer en række positive værdier, 
som løbende skal udvikles og styrkes. De velfungeren-
de lokalsamfund danner rammen om et nært, ægte og 
forpligtende fællesskab, som både kan løse opgaver, der 
lægges ud fra centrale myndigheder, og forebygge og 
løse sociale problemer.
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Lokalsamfundene skal sikres gode udviklingsmulighe-
der. Det offentlige, herunder kommunerne, har et sær-
ligt ansvar herfor. Lokalsamfundenes iværksættere skal 
sikres de bedste muligheder. Hindringer i lovgivning og 
administration skal fjernes eller reduceres.

Det er vigtigt at understøtte og udvikle et Danmark i 
balance. Dette skal ske ved at skabe mulighed for vækst 
gennem uddannelse, forskning, erhvervsudvikling og 
privat/offentlig samarbejde. Danmark skal være et godt 
land at arbejde, bo og leve i. Dette sker gennem et vari-
eret udbud af familie, kultur, fritids – og sportsfacilite-
ter i lokalsamfundene. 

Den kommunale struktur skal til enhver tid sikre bor-
gerne god service, et højt fagligt niveau, mulighed for at 
efterprøve om borgerne modtager den korrekte service 
og være præget af høj effektivitet. Derfor er det vigtigt, 
at borgerne er tæt på beslutningerne. Borgernes mulig-
hed for at vælge deres egne løsninger i kraft af frit valg 
skal kombineres med en betydelig brugerinddragelse i 
offentlige institutioner, gennem bestyrelser, borgerpa-
neler osv. 

Brugerinddragelse i de offentlige institutioner må ikke 
gå på tværs af fællesskabets interesse. De offentlige 
institutioner tilhører fællesskabet. Hvis man ønsker 
vidtgående individuelle hensyn, må man benytte sig af 
mulighederne for private løsninger.

Private løsninger skal understøttes på lige fod med of-
fentlige institutioner efter princippet om, at pengene 
følger det enkelte menneske.

Mangfoldighed skaber udvikling. Venstre vil derfor 
værne om det kommunale selvstyre og retten til lokal 
handlefrihed. Samtidig skal kommunerne løbende 
dokumentere, hvordan de løser deres opgaver og med 
hvilke resultater til følge. Kommunerne skal i den for-
bindelse lade sig sammenligne indbyrdes.
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Det danske fællesskab
Fællesskabet i det danske samfund bygger på værdier, 
der har deres baggrund i det kristne livssyn samt en 
række rettigheder og principper som f.eks. den indi-
viduelle frihed, omsorg for de svageste medlemmer i 
samfundet, lighed for loven, lighed mellem kønnene, 
begrænset statsmagt, folkestyre, uafhængige domstole, 
retten til at ytre sig frit samt skelnen mellem religion og 
politik.

I kraft af disse værdier har vi ret til frit at dyrke vores 
religion, leve med vores kultur og vælge vores livsform 
– i respekt for andres ret til at gøre det samme.

Venstre ønsker at bevare monarkiet som styreform i 
Danmark, som fastsat af rammerne i Grundloven.  
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Venstre ønsker at bevare rigsfællesskabet med Færøerne 
og Grønland med respekt for de færøske og grønland-
ske befolkningers ønsker til fællesskabet.

Det er ikke statens opgave at bestemme, hvordan vi skal 
leve sammen, spise, dyrke vores religion, bruge vores 
penge eller klæde os.

Friheden til at gå egne veje er både friheden til at slå sig 
sammen med andre i alle slags frivillige fællesskaber og 
friheden til at forlade disse fællesskaber.

Mødet med andre kulturer
I det åbne og frie møde med fremmede kulturer bør vi 
være bevidste om, at vor verden udgår fra Danmark og 
det danske. 

I det liberale kultursyn er vore historiske og folkelige 
rødder afgørende. Dem skal vi kende for at undgå at 
blive ofre for manipulation og ideologiske modebølger.

Statsborgerskab
Danmark skal være et åbent samfund. Alle, der kan og 
vil gøre en indsats, og som vil respektere de demokrati-
ske spilleregler, skal være velkomne til at bo og arbejde 
i Danmark. 

Det danske arbejdsmarked skal være åbent for uden-
landsk arbejdskraft, som lever op til en række objektive 
krav om uddannelse og selvforsørgelse. 

Udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab med 
de hertil hørende rettigheder, skal beherske det dan-
ske sprog, kende det danske samfund, dansk kultur og 
historie samt godtgøre, at de kan bidrage til det danske 
samfund ved at være selvforsørgende.

Udlændinge, der har begået alvorlige forbrydelser, skal 
være udelukket fra at få dansk statsborgerskab.
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Kultur giver fællesskab
Kultur er med til at forme det folkelige fællesskab. For 
stadig at udvikle såvel det enkelte menneskes som den 
nationale identitet er det nødvendigt at frembringe vær-
ker, som både provokerer til nytænkning og står som 
nationale symboler, der kan binde generationers histo-
rie sammen. 

Alle skal have fuld frihed til at udtrykke sig gennem 
deres kunstværker. Den kunstneriske frihed er afgøren-
de for at skabe betydelig, nyskabende og udfordrende 
kunst. 
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Særlige præstationer skal stimuleres ved at belønne 
dem, der sætter i gang og skaber betydelige resultater 
inden for kunst, arkitektur, design og andre områder, 
hvor Danmark og det danske bliver kendt og synligt. 
Det er vigtigt at opmuntre til private investeringer i 
kunst- og kulturinstitutioner og privat sponsering af 
kunstneriske frembringelser. 

Kunsten er til glæde for mange mennesker, men det gør 
ikke alle til kunstnere. Det offentlige skal kun støtte 
den højeste kvalitet. Støtten skal administreres af uaf-
hængige nævn, hvis medlemmer løbende udskiftes.

Kvalitet og bredde i kulturlivet
Den liberale kulturpolitik har udviklet sig og skal fort-
sat udvikle sig nedefra gennem andelsbevægelsen, høj-
skolerne, aftenskolerne, idrætsforeningerne og meget 
mere.

Der skal sikres frie og gode udviklingsmuligheder for 
det frivillige og folkelige foreningsarbejde, og rammer-
ne for udviklingen af det brede fritids- og kulturliv skal 
sikres bl.a. af det offentlige. 

Den liberale kulturpolitik udspringer altid af en bære-
dygtig kulturel fødekæde. Det giver kulturlivet et re-
krutteringsgrundlag af udøvere, som har potentialet til 
at bidrage til kulturlivets mangfoldighed med frembrin-
gelser af høj kvalitet. Derved vil Danmark få et alsi-
digt kulturliv, der giver de bedste betingelser for, at en 
udøver kan professionalisere sine frembringelser til det 
højeste niveau inden for sit felt og derved sikre kvalitet i 
verdensklasse.

Der skal være gode muligheder for et frit og aktivt kul-
turliv i de nære medmenneskelige fællesskaber. Derved 
styrker vi mangfoldigheden i dansk kunst og kulturliv.
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Folkekirke og religion
Folkekirkens grundlovssikrede særstilling skal fast-
holdes. Rummeligheden i Folkekirken med vidtgående 
forkyndelsesfrihed og respekt for mindretallene skal 
til stadighed forfægtes. Folkekirkens organisation og 
struktur skal være forankret i sognemenighederne. 

Religionsfriheden er en grundlæggende frihed for alle 
borgere. Derfor skal staten afholde sig fra indblanding i 
frikirkernes og andre trossamfunds forhold. Staten skal 
alene sikre den enkeltes ret til at udøve sin religion, her-
under at skifte religion.
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Den etiske udfordring
Menneskelivet er ukrænkeligt. Enhver har ret til liv, til 
frihed og til at råde over sin egen krop. 

Det er de folkevalgte repræsentanters ansvar at sætte de 
fornødne grænser for at sikre den enkelte borgers selv-
stændighed og frihed til at foretage de personlige etiske 
valg.

Venstre vil sikre, at al forskning i og anvendelse af bio- 
og genteknologier sker med respekt for menneskets og 
kommende generationers integritet og værdighed samt i 
respekt for naturen. 

Venstre vil give mulighed for, at bio- og genteknologier 
kan bruges til at behandle sygdomme. Venstre vil også 
give mulighed for, at bio- og genteknologier kan bruges 
til at behandle og råde bod på barnløshed.
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Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et velfungerende sundhedsvæsen er vigtigt for et godt 
liv. Derfor skal der være fri, lige og gratis adgang til 
sundhedsydelser og en sundhedsfaglig kvalitet på inter-
nationalt niveau.

Nogle behandlingstilbud er dog ikke sygdomsbetin-
gede. Her skal det offentlige ikke være forpligtet til at 
stille tilbud til rådighed. 

Pengene skal følge patienten. Det skal dog være muligt 
at opkræve en vis brugerbetaling i praksissektoren.

Sundhedsydelser bør i samme omfang som på andre 
områder også omfatte tandbehandling. 

Sundhedsvæsenet er til for borgerne. De skal opleve 
gennemsigtighed, sammenhæng i tilbuddene og en ens-
artet behandling. Samtidig skal der sikres borgerne fuld 
indsigt og nem adgang til egne patientdata.

Det er politikerne, der prioriterer ressourcerne til be-
handlingsområderne indenfor den offentlige del af sund-
hedssektoren. Det er lægerne, der har ansvaret for de læ-
gefaglige dispositioner indenfor de givne ressourcer.

Vi har et personligt ansvar for eget helbred, men vi har 
også i fællesskab et ansvar for at understøtte det person-
lige ansvar. Derfor vil Venstre i højere grad sætte fokus 
på forebyggelse og sundhedsfremme. Kommunerne har 
her en nøglerolle, fordi forebyggelse lykkes bedst, når den 
tilrettelægges lokalt og i et tæt samspil med borgerne. 

Forebyggelse skal også være en del af tilbuddet fra prak-
tiserende læger og hospitaler.

Al aktivitet på sundhedsområdet skal bygge på højest 
mulig viden og fagkundskab. Derfor skal sundhedsvæ-
senet i større grad gennemføre forskning og udnytte 
den nyeste viden og teknologi.
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Familieliv med valgfrihed
Familien er kernen i samfundet, som skal indrettes, så 
familierne får de bedst tænkelige muligheder for at give 
trygge rammer for børns opvækst. Der skal være rum for 
forskellige familietyper. På arbejdsmarkedet bør arbejds-
tider og arbejdsvilkår være så fleksible, at forældre får 
gode muligheder for at være sammen med deres børn. 

Børnenes trivsel og opdragelse er forældrenes ansvar. 
Det er vigtigt, at det offentlige ikke fratager familien 
muligheden for at forme deres eget liv. Det offentlige 
skal tilpasse sig de ønsker og krav om fleksibilitet og 
valgfrihed, som den moderne familie har.

Pengene skal følge børnefamilien, som selv skal råde 
over beløb, kommunen normalt yder til børnepasning. 
Familien får dermed frihed til at vælge, om børnene 
skal passes i det offentlige system, hjemme eller af en 
privat leverandør, der lever op til de kvalitetskrav, som 
politikerne har opstillet.

Det skal være op til den enkelte familie at afgøre, hvor-
dan barselsorloven skal fordeles. 

Lige rettigheder for alle
Ligestilling i et liberalt perspektiv handler om lige 
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værd og lige rettigheder – ikke om at alle skal være ens. 
Mennesker skal have lige rettigheder uanset køn, race, 
etnisk tilhørsforhold eller religion. For Venstre er indi-
videts frihed til at bestemme over sin egen tilværelse et 
afgørende og ufravigeligt princip. 

Danmark har sikret lige rettigheder og pligter til alle 
borgere. Der skal fortsat arbejdes for mere ligestilling 
mellem mænd og kvinder, samtidig med at samfundet 
accepterer og drager nytte af de forskelle, der er mellem 
kønnene. Ingen skal afskæres fra at udnytte sine evner.

Social tryghed
Forudsætningen for social tryghed er, at enhver, der 
kan forsørge sig selv, gør det. Til gengæld har vi et med-
ansvar for de mennesker i vort samfund, der ikke kan 
klare sig selv, og vi har pligt til at yde ordentlig hjælp. 

De stærke og raske har et ansvar for at støtte de svage 
og de syge. Det indebærer, at de stærke og de raske skal 
opmuntres til at gøre en indsats på arbejdsmarkedet i så 
lang tid som muligt.

Medansvaret for de svageste skal kendetegnes ved, at 
vi skal yde hjælpen i respekt for det enkelte menne-
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skes integritet, men også at hjælpen skal være udformet 
sådan, at modtageren føler et personligt ansvar for og 
har tilskyndelse til selv at bringe sig ud af den sociale 
situation.

De mennesker, som ikke kan forsørge sig selv gennem 
arbejde, skal sikres en rimelig levefod. Den sociale ind-
sats skal navnlig komme de særligt udsatte grupper til 
gode. 

Socialpolitikken skal sikre, at alle kan udnytte deres 
ressourcer og deres evner maksimalt. Vi fremmer  social 
tryghed bedst ved at give alle mulighed for at få en ud-
dannelse og et arbejde. Derfor er det vigtigt, at man for-
søger at hjælpe mennesker til et aktivt arbejdsliv. Ingen 
skal på forhånd opgives eller parkeres på passiv forsør-
gelse på kanten af samfundet. For en sådan laden stå 
til fører uvilkårligt til skel i samfundet. Social tryghed 
handler ikke alene om penge men i nok så høj grad om 
deltagelse i fællesskaber med andre – på arbejdsmarke-
det, i foreningslivet eller i lokalsamfundet.

Alle skal have mulighed for at få del i den sociale og 
økonomiske fremgang. Det skal være muligt at arbejde 
sig ud af en vanskelig social situation. Derfor skal den 
negative sociale arv bekæmpes – navnlig gennem ud-
dannelse – med henblik på at give alle lige muligheder 
for at skabe sig en god og tryg tilværelse. 

Boliger til alle
Alle i det danske samfund skal have mulighed for at 
have en god og sund bolig. Mennesker har brug for for-
skellige boligformer, afhængigt af deres livssituation. 
Det forudsætter et bredt udbud af boliger. Derfor skal 
det kunne betale sig at stille jord til rådighed, at finan-
siere boliger, at bygge boliger og at stille boliger til rådig-
hed – hvad enten det er som ejerboliger eller lejeboliger.
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Der ønskes lige konkurrencevilkår imellem ejerboligen, 
andelsboligen, lejeboligen og de almene boliger, så der 
bliver reelt frit valg af boligtype afhængigt af borgernes 
behov.

Ejerskab fremmer individuelt engagement, opmuntrer 
til vedligeholdelse og øger interessen i opsparing. Alle 
lejere i alment eller offentligt ejet byggeri skal derfor 
have mulighed for at overtage deres bolig på favorable 
vilkår. Og alle, der har mulighed for at købe egen bolig, 
skal have adgang til at få den finansieret så billigt som 
muligt i kraft af et velfungerende privat lånemarked.

Alle skal sikres adgang til en bolig uanset deres sociale 
og økonomiske forhold. Den boligsociale opgave skal 
primært varetages gennem direkte tilskud til perso-
ner frem for tilskud til mursten. Den almene sektor bør 
være selvfinansierende.

Både lejere, andelshavere og ejere skal trygt kunne dispo-
nere deres økonomi uden frygt for stigende boligskatter.

Ghettodannelse skal bekæmpes ved at undgå en stærk 
koncentration af danskere og udlændinge med sociale 
problemer i bestemte kvarterer. 

Hjemløshed skal afhjælpes ved at skabe særlige tilbud 
som f.eks. væresteder til psykisk syge, misbrugere osv.
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Uddannelse til alle
I en globaliseret verden skal viden og kompetencer 
sikre Danmark såvel konkurrenceevne som omstillings-
parathed. Læring for livet – uddannelse og efteruddan-
nelse og omskoling – skal til stadighed sikre kvalificeret 
arbejdskraft. 

Det danske uddannelsessystem skal tilbyde undervis-
ning af høj kvalitet og faglighed. Undervisningen skal 
differentieres, målrettes den enkelte og kunne holdde-
les, så alle elever og studerende stimuleres og udvikles. 
Ledelsesstruktur, lærer- og undervisningskræfter samt 
lokaler skal være tidssvarende.

Det er en offentlig opgave at sikre, at alle har mulighed 
for at tage den uddannelse, som de har lyst og kvalifi-
kationer til. Samtidig er det helt centralt, at den enkelte 
har frihed til at vælge uddannelse og uddannelsessted. 
Derfor skal der være et frit valg mellem forskellige fol-
keskoler og mellem offentlige og private skoler. Pengene 
skal følge eleven og ikke institutionen. 

Det er forældrenes ansvar, at børnene allerede ved sko-
lestart er klar til at modtage undervisning.
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Der skal være frihed til at bestemme, hvordan under-
visningspligten opfyldes. Forældrene skal fortsat selv 
kunne vælge, hvor og efter hvilke overordnede prin-
cipper deres børn skal undervises. Med respekt for det 
danske samfunds grundlæggende værdier er skolernes 
ret til at tilrettelægge undervisningen efter forskellige 
kulturelle, religiøse eller politiske overbevisninger en 
nødvendig for udsæt ning for en rummelig skole.

Skolen skal sikre, at alle har et fagligt fundament, de 
kan bygge videre på. Vi skal undgå en opdeling af sam-
fundet, hvor en stor gruppe ikke har færdigheder inden 
for eksempelvis læsning, regning og sprog. 

Skolen skal sammen med forældrene forberede elever-
ne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 
samfund med frihed og folkestyre. Det er skolens opga-
ve at inspirere elevernes videbegærlighed og motivation 
til at opsøge ny viden. Skolen skal sikre, at alle forlader 
den grundlæggende uddannelse med et bredt fagligt og 
socialt fundament, der kan bygges videre på i form af 
en kompetencegivende uddannelse og en tilværelse som 
aktive medborgere i Danmark.

Efterskolerne skal være en del af uddannelsessystemet, 
hvor elever udvikler faglige og sociale kompetencer 
samtidig med, at de opnår større modenhed.

Sproglige kompetencer vil i en omskiftelig og i stigende 
grad globaliseret verden være af afgørende betydning. 
Skolen skal derfor uddanne og stimulere elevernes inte-
resse for de vigtigste fremmedsprog.

Viden og efteruddannelse til alle
Den enkelte har selv ansvar for at videreuddanne sig. 
Den optimale udnyttelse af ressourcerne kræver, at 
udbuddet af voksen- og efteruddannelse er styret af 
efterspørgslen. For at sikre et bredt og fleksibelt udbud 
af såvel formelle som alment dannende uddannelses-
tilbud er der behov for såvel private kursusudbydere, 
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oplysningsforbund, højskoler og offentlige institutioner. 
Konkurrencen mellem kursusudbyderne skal være fri 
og fair, således at det ikke er størrelsen af det offentlige 
tilskud, der styrer efterspørgslen. 

Der skal være uddannelsespladser til alle unge, der 
ønsker en uddannelse. Ved de videregående uddannel-
ser skal der være fri adgang for alle, der opfylder den 
pågældende uddannelsesinstitutions kvalifikationskrav. 
På den enkelte uddannelse kan der dog være et begræn-
set antal pladser. Uddannelsesvejledning skal sikre, at 
der uddannes til arbejdsmarkedets behov ud fra den en-
kelte studerendes ønsker, kvalifikationer og muligheder.

Danske uddannelsesinstitutioner skal gøre brug af og 
udbygge mulighederne for udveksling og studie-/prak-
tikophold i udlandet gennem EU’s uddannelsespro-
grammer for erhvervs-, videregående og andre ud-
dannelser for at styrke den studerendes internationale 
kompetencer og kvaliteten af uddannelserne. Det skal 
samtidigt også være muligt for den studerende at tage 
taxametertilskuddet med til godkendte uddannelser 
i udlandet. Det skal endvidere være lettere at få aner-
kendt udenlandske kompetencer.

For at sikre alle adgang til en videregående uddannelse 
uanset økonomisk baggrund skal staten yde en uddan-
nelsesstøtte til den enkelte uddannelsessøgende. 

Investeringer i uddannelse er en investering i menne-
skelig kapital. Vi skal derfor sikre, at både den enkelte 
og samfundet får mest muligt ud af investeringen.

Et fleksibelt arbejdsmarked
Det skal kunne betale sig at arbejde, at uddanne sig og 
at deltage i aktive tilbud frem for at være på passiv for-
sørgelse. Det skal kunne betale sig at være med i forsik-
rings- og pensionsordninger og at spare op. 
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Det offentlige skal sikre et grundlæggende sikkerheds-
net for alle, der på grund af ledighed eller sygdom har 
mistet deres indtægtsgrundlag i en kortere eller længere 
periode. 

Venstre går ind for fri konkurrence om leveringen af 
arbejdsløshedsforsikringer, så lønmodtagerne får størst 
mulig frihed til selv at vælge det bedste tilbud. 

De offentlige ydelser kan suppleres med private forsik-
ringsordninger. Den enkelte lønmodtager skal således 
gennem forsikring frit kunne vælge den dækning, som 
passer bedst til den enkeltes situation.

Det enkelte menneske har et personligt ansvar for at 
forsørge sig og sine. Arbejdsløshedsunderstøttelsen og 
lignende må ikke udvikle sig til borgerløn, hvor den en-
kelte får ret til en ydelse fra staten uden et modsvarende 
krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Hvad enten der er tale om dagpenge, kontanthjælp eller 
andre ydelser, skal det offentlige altid søge at få borge-
ren tilbage i hel eller delvis selvforsørgelse.
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Arbejdsmiljø
Målsætningen for en liberal arbejdsmiljøpolitik er at 
forebygge arbejdsskader og skabe den bedst mulige sik-
kerhed på arbejdspladser. Arbejdsmiljøforskning skal 
bidrage til en aktiv udvikling af mere sikre danske ar-
bejdspladser. Det kræver en målrettet samfundsmæssig 
indsats.

Det er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere at 
fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der også 
skaber plads til mennesker uden fuld erhvervsevne.

For at sikre lige konkurrencevilkår mellem virksom-
hederne bør lovgiverne fastsætte minimumskrav til et 
godt arbejdsmiljø. På europæisk plan skal EU fortsætte 
med at udvikle sin arbejdsmiljøpolitik med minimums-
regler, lave grænseværdier og miljørigtige standarder.

Folkepension er for alle
Det offentlige skal sikre de ældre en ensartet grund-
pension uanset indkomst og tilknytning til arbejds-
markedet. Hvis den enkelte derudover ønsker en højere 
pension end folkepensionen, skal der være gunstige 
muligheder for privat opsparing til pension. Den en-
kelte pensionssparer skal sikres et reelt frit valg mellem 
forskellige pensionsordninger. 

Pensionssystemet skal give mulighed for fleksibel pen-
sionsalder og en gradvis tilbagetrækning fra arbejds-
markedet. Det skal sikres, at flere leveår også omsættes 
til flere år på arbejdsmarkedet.

Foreningsfrihed og aftalefrihed
For at få flest mulige i arbejde er det nødvendigt med et 
frit arbejdsmarked, hvor lønnen afspejler den enkeltes 
indsats, hvor der ikke er faglige skranker eller organisa-
torisk monopolisering, og hvor arbejdstiden er fleksibel 
og afpasset den enkelte virksomheds og den enkelte an-
sattes ønsker og behov. 
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Et frit arbejdsmarked er baseret på aftaler mellem ar-
bejdsmarkedets parter. Lovgivningsmagten skal derfor 
blande sig mindst muligt i arbejdsmarkedets forhold. 

Imidlertid er det Folketingets opgave at sikre forenings-
friheden og den frie og lige adgang til job og erhverv, 
samt medlemskab af faglige organisationer reelt er fri-
villigt. Adgangen til et job eller til at drive erhverv må 
ikke gøres afhængig af, at man er medlem af en bestemt 
organisation. Organisationstvang må således ikke være 
tilladt.

Forskning og uddannelse
I kraft af en ambitiøs forskningspolitik, der fremmer 
vækst og fornyelse, skal Danmark bringe sig internatio-
nalt i front som førende vidensamfund præget af fleksi-
bilitet og hurtig omstillingsevne. 

Danmark skal være et centrum for udnyttelse af forsk-
ning og viden. Såvel hver for sig som i forpligtigende 
samarbejde skal forskningsinstitutioner og erhvervsliv 
bidrage hertil. Danmark skal satse på høj kvalitet og 
højteknologi. Indsatsen skal prioriteres ved at forske i 
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dybden mere end i bredden, og vi skal indgå på elite-
plan i det internationale forskningssamarbejde.

Danske universiteter skal tilhøre den internationale 
elite. Kvaliteten af såvel grundforskningen som den an-
vendte forskning og den forskningsbaserede undervis-
ning og uddannelse skal være på højeste niveau til gavn 
for de studerende og hele samfundet. Kvaliteten skal 
fremmes ved at lade forskningsinstitutionerne konkur-
rere om bevillingerne herunder også konkurrere på 
europæisk plan om EU’s forskningsbevillinger. Forske-
re, universiteter og virksomheder skal have incitamen-
ter til at omsætte deres forskning til produktion til gavn 
for hele det danske samfund. 

Grundforskning er en forudsætning for at skabe lang-
sigtede forskningsresultater og sikre førende forsk-
ningsmiljøer i fremtiden. Derfor skal der afsættes både 
faste midler og konkurrenceudsatte midler for at sikre 
såvel stabilitet som kvalitet i forskningen.

Teknologiens muligheder
Vor velstand er afhængig af, hvor produktive og krea-
tive vi er. Danmark er et moderne velstående samfund, 
fordi danskerne hele tiden dygtiggør sig og tager nye 
teknologier i brug.

Ny teknologi er ubetinget en fordel for menneskene. 
Det er ikke teknologien som sådan, der rummer proble-
mer, men menneskenes brug af teknologien. Ny tekno-
logi kan f.eks. bruges til at øge befolkningens sundheds-
tilstand, mindske miljøproblemer osv.

Danmark bør stræbe efter at fastholde en position som 
selvforsynende med energi. Et uændret træk på natu-
rens kul-, olie- og gasforekomster truer med at forrin-
ge miljø og levevilkår for fremtidens generationer. En 
omlægning af den globale energiforsyning væk fra kul, 
olie og gas er derfor nødvendig. Liberaliseringer og frie 
markeder for energi skal sikre en mere effektiv udnyt-
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telse af energiressourcer og øge anvendelse af bæredyg-
tige energiformer.

Venstre ønsker, at Danmark bevarer og udbygger sin 
position som en førende nation inden for udvikling og 
anvendelse af miljøvenlige energiformer. Derfor skal 
forskning i blandt andet bioenergi styrkes for at sikre 
en effektiv udnyttelse af biomasse af restprodukter fra 
industri og landbrug. Den teknologiske udvikling skal 
sikre øget anvendelse af bioenergi i Danmark.

Natur og miljø
Venstres miljøpolitik tager sit udgangspunkt i respekt 
for de naturgivne ressourcer, som er vore fælles værdier. 
Målet er at beskytte de naturressourcer, som ikke bliver 
beskyttet i kraft af den private ejendomsret, idet myn-
digheder, organisationer og borgere i fællesskab skal 
værne herom.

Miljøet vil altid blive påvirket af menneskelige aktivite-
ter. Derfor er opgaven for det første at afbalancere hen-
synet mellem mennesker og miljø. For det andet er op-
gaven at opnå de ønskede miljømålsætninger så effektivt 
som muligt. Det vil sige at få mest miljø for pengene.
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Den enkelte har et personligt ansvar for at passe på na-
turen og sit eget helbred. Ved at spare på ressourcerne, 
ved at forbruge de mindst miljøbelastende produkter, 
ved at reducere affaldsmængden og ved at leve sundt 
kan vi hver især yde et bidrag til at beskytte miljøet og 
til at forebygge forurening og sundhedsskader. 

Med privat ejendomsret følger også et ansvar for at be-
laste miljøet mindst muligt. Udgangspunktet er, at for-
ureneren skal betale for de skader, som miljøbelastende 
forbrug eller produktion påfører omgivelserne. Der skal 
være økonomiske incitamenter, som gør det attraktivt 
at beskytte og forbedre miljøet. Det offentlige skal hjæl-
pe borgere og virksomheder til at handle miljømæssigt 
forsvarligt bl.a. gennem let adgang til at komme af med 
miljøfarligt affald.

Rene markedsløsninger vil ikke i alle tilfælde kunne 
beskytte miljøet på tilfredsstillende vis, men udgangs-
punktet skal være at udnytte markedsmekanismens for-
trin til at gøre både producenter og forbrugere interes-
serede i at forbedre miljøet. Forbud og påbud skal kun 
tages i anvendelse, når markedsmekanismer ikke kan 
løse opgaven tilfredsstillende.

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan der indføres miljøaf-
gifter på visse produkter. Miljøafgifter skal virke posi-
tivt på miljøet, hvorfor disse bør afspejle den samfunds-
mæssige belastning ved produktion og forbrug af de 
pågældende produkter. Forbrugeren eller producenten 
skal kunne undgå eller reducere afgiftsbelastningen ved 
at ændre forbrug eller produktion. 

Såfremt det af miljømæssige grunde er ønskeligt at ind-
føre eller forhøje en miljøafgift, skal merprovenuet ube-
skåret anvendes til at sænke en anden skat eller afgift.

Såfremt det bliver muligt at erstatte miljøafgifter med 
egentlige markedsmekanismer, skal de pågældende af-
gifter bortfalde, når de nye systemer er på plads.
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Handel med forureningskvoter må ikke kunne med-
føre, at forurening flyttes fra den højtudviklede del af 
verden til U-landene.

EU skal føre en effektiv miljøpolitik, der tager hånd om 
grænseoverskridende miljøproblemer.

Grænseoverskridende forurening skal bekæmpes i EU 
og i internationalt regi. Fælles EU-miljøkrav på alle om-
råder, hvor forureningen er grænseoverskridende, skal 
sikre, at borgere og virksomheder i ét EU-land ikke kan 
overvælte omkostninger på et andet EU-land. 

Miljøproblemer kræver en fælles international indsats, 
hvor EU er et naturligt forum for at sikre miljøet i vores 
del af verden og for at få en bedre forhandlingsposition 
internationalt med henblik på at opnå effektive globale 
miljøforbedringer.

Fri markedsøkonomi
Fri markedsøkonomi er et ubetinget gode – både fordi 
den mest effektivt kan opfylde menneskers individuelle 
ønsker og behov, og fordi den enkelte har en grundlæg-
gende ret til frit at handle og indgå aftaler med andre 
mennesker. Den frie markedsøkonomi sikrer den dy-
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namik og fornyelse i samfundet, der giver vækst i såvel 
materielle som ikke-materielle værdier. 

De offentlige indgreb i det frie marked skal begrænses 
mest muligt og koncentreres om foranstaltninger, der 
tjener til at øge den frie konkurrence samt smidiggøre 
og effektivisere den frie prisdannelse samt undgå mo-
nopoldannelser.

Venstre vil føre en økonomisk politik, som tilstræber en 
stabil og holdbar vækst i beskæftigelsen. Den økonomi-
ske politik bør bygge på fire hovedhjørnestene: En lav 
inflation, en lav rente, en fast valutakurs samt sunde og 
stabile offentlige finanser.

Det skal kunne betale sig at arbejde
Fremgang i et samfund forudsætter, at det kan betale 
sig at uddanne sig, at arbejde, at spare op, at investere 
og at løbe en risiko. Derfor skal samfundet være sådan 
indrettet, at det overalt stimulerer til arbejde, privat 
initiativ, selvstændighed og virkelyst – ligesom bureau-
krati skal bekæmpes.

Vi betaler skat for at sikre et velfungerende velfærds-
samfund. Men lige så afgørende for velfærdssamfundet 
er det at sikre, at det kan betale sig at arbejde, og at vor 
konkurrenceevne sikres i fremtiden. 

De offentlige ydelser til arbejdsduelige mennesker skal 
være indrettet, så det kan betale sig at arbejde.

Skattebyrden skal gradvis sænkes inden for rammerne 
af et skattestop. Hovedprioriteten skal være at sænke 
skatten på arbejdsindkomst. Regelsættet for opkræv-
ning af skatter og afgifter skal konstant gøres mere for-
ståeligt for borgere og virksomheder. 

Skattelettelserne skal være finansierede, hvilket vil sige, 
at de ikke må medvirke til at øge den offentlige gæld. 
Det er væksten i den private sektor samt effektiviserin-
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ger i den offentlige sektor, der skal sikre råderummet til 
skattelettelser. 

Skattesystemet skal videst muligt undgå at forvride det 
frie marked. Skatterne må ikke være så høje, at de til-
skynder mennesker, virksomheder og kapital til at for-
lade landet eller forbrugerne til at handle i udlandet. 

Et stærkt og frit erhvervsliv
Erhvervslivet skal have de bedst mulige forudsætninger 
for at konkurrere i Danmark såvel i EU’s indre marked 
som på globalt plan. En liberal erhvervspolitik bygger 
på, at de private virksomheder er bedre til at udpege 
fremtidens produkter og vækstområder end offentlige 
myndigheder. Virksomhederne skal derfor have gode 
rammebetingelser til at kunne tjene penge, så de kan 
udvikle nye produkter og investere i nye produktioner. 

Private virksomheder skal ikke have offentlige tilskud. 
Tilskud til virksomheder forvrider konkurrencen, 
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fremmer ineffektivitet og fører til fejlinvesteringer. Det 
er bedre at fjerne tilskuddene og til gengæld lade virk-
somhederne beholde en større del af deres overskud ved 
at sætte skatterne ned.

Selvstændighedskultur
Kilden til fornyelse er iværksætterne – såvel dem, der 
starter nye virksomheder som dem, der sætter nye ideer 
i gang med udgangspunkt i de eksisterende. Derfor skal 
der være gode vilkår for at etablere og drive selvstændig 
virksomhed. Det skal primært ske ved at sænke skat-
ter og afgifter, sikre risikovillig kapital og ledelseshjælp i 
opstartsfasen samt forenkle papirarbejde og regelstyring 
i forbindelse med etablering og drift af virksomhed.

Selvstændighedskulturen er rygraden i et frit samfund. 
Selvstændighedskultur udspringer af lysten, evnen, vil-
jen og muligheden for selv at sætte ting i sving og til at 
klare sig uden hjælp og støtte fra det offentlige. Hvis vi 
skaber et folk, der er afhængigt af statstilskud, under-
graver vi frihed og folkestyre.

Al lovgivning og alle regler skal være indrettet, så de så 
lidt som muligt hindrer privat initiativ og selvstændig-
hed. 

Uddannelsessystemet skal fremme selv stæn digheds-
kulturen. I valget af fag, undervisnings materialer og 
undervisningsmetoder bør uddannelses institutionerne 
give elever og studerende større mulighed for at opøve 
evnen til selv at tage initiativ og at skabe noget selv-
stændigt.

Fri konkurrence
Producenter skal ikke være beskyttet mod konkurrence 
gennem lovgivningen – dog således at opfindelser, im-
materielle rettigheder og processer bliver beskyttet i 
loven. Erhvervslovgivningen skal ikke rumme restrik-
tioner på den frie erhvervsudøvelse. Den skal sikre fri 
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adgang til at drive erhverv, og den skal lukke op for 
beskyttede markeder. Effektiv konkurrence skal sikre 
forbrugerne god service og lave priser.

Monopoler er skadelige, når monopolindehaveren for-
hindrer andre adgang til markedet. Derfor er det nød-
vendigt med en konkurrencelovgivning, som sikrer fri 
markedsadgang. 

Transport til tiden
Venstres transportpolitik skal bygge på friheden for den 
enkelte til selv at definere sit transportbehov og vælge 
transportform herunder individuel eller kollektiv trans-
port. Fokus skal være på at sikre størst mulig mobilitet.

Til at underbygge det frie valg af transportform skal der 
være en sammenhængende infrastruktur i hele landet. 
Ved valg af trafikale løsninger og beslutninger om in-
frastrukturinvesteringer skal den samfundsøkonomi-
ske effekt af investeringerne altid vurderes. 

Infrastrukturen skal som udgangspunkt være velholdt, 
forgrenet, sikker og give god fremkommelighed. 

For Venstre er det ikke væsentligt, hvem der er operatør 
og udfører opgaven, men derimod at opgaven udføres i 
henhold til de krav, som politisk er specificeret.

Landbrug, fiskeri og fødevarer
Fødevarepolitikken skal baseres på en jord-til-bord tan-
kegang, funderes på internationale aftaler og skal drives 
under hensyn til såvel forsynings- som forbrugersikker-
hedshensyn.

Der skal i EU føres en forbrugerpolitik, der sikrer føde-
varesikkerheden herunder entydige mærkningsregler.

Alle skal sikres adgang til sikre og sunde fødevarer, 
hvor hvert led i fødevarekæden er produktansvarlig 
under en offentlig kontrolordning. Et varieret produkt-
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udbud – eksempelvis nicheprodukter eller økologiske 
– skal understøttes. 

Landbrug er andet end fødevarer og landbrugslovgiv-
ningen skal imødekomme et globaliseret og gradvist 
støttefrit marked. Landbrugsklyngens bidrag til fødeva-
re-, energi- og forskningsproduktion skal videreudvik-
les. Der skal gælde bopælspligt for danske landbrug.

Europæisk fiskeri skal baseres på en effektiv biologisk 
rådgivning, hvor reguleringen skal være område-, arts- 
og fartøjsbestemt. Al fangst skal landes, og fiskeopdræt 
skal være muligt.

Transport af levende dyr skal ske under ordnede for-
hold. Dyretransporter skal reguleres på europæisk plan.

En moderne offentlig sektor
En effektiv og serviceorienteret offentlig sektor er af-
gørende for et velfungerende samfund. Den offentlige 
sektor er til for borgernes skyld – og ikke omvendt. Den 
skal være velfungerende og samtidig være en udviklen-
de og spændende arbejdsplads for medarbejderne. 

Venstre ønsker at privatisere offentlige virksomheder, 
som kan drives bedre i privat regi. Samtidig ønsker 
Venstre at fremme udlicitering og offentligt-privat part-
nerskab, således at det sikres, at skatteydernes penge 
bruges bedst mulig. 

Velfærdssystemet skal være indrettet sådan, at borger-
ne har den størst mulige valgfrihed og stærkest mulige 
kontrol med den offentlige sektor. Venstre vil forene  
social tryghed med størst mulig frihed og selvstændig-
hed for det enkelte menneske.

Myndighedsopgaverne – såsom politi, domstole, miljø-
kontrol, levnedsmiddelkontrol m.m. – skal varetages 
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så effektivt og imødekommende som muligt i forhold 
til borgerne. Myndighedsopgaverne skal så vidt muligt 
varetages inden for en maksimal sagsbehandlingstid. 
Forvaltningen skal være præget af åbenhed, gennemsig-
tighed og kvalitet.

De offentlige serviceopgaver – såsom sygehuse, bør-
nepasning, ældrepleje m.m. – skal moderniseres på 
grundlag af princippet om frit valg for borgerne mellem 
offentlige og private serviceleverandører. Frit valg skal 
sikre borgerne retten til at vælge den service, der passer 
dem bedst. Frit valg skal samtidig fremme udviklingen 
af bedre serviceydelser gennem konkurrence. 

De offentlige institutioners kvalitet og effektivitet skal 
måles. Målingerne skal stilles til rådighed for såvel 
beslutningstagerne som offentligheden. Det vil give 
borgerne muligheden for at udnytte det frie valg på et 
oplyst grundlag, og det vil sikre bedre styring af den of-
fentlige sektor.

Det frie valg for borgeren skal udstrækkes fra at gælde 
frit valg mellem offentlige institutioner til også at gælde 
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frit valg mellem offentlige og private leverandører. In-
stitutionstilskud skal omdannes til persontilskud, så 
pengene automatisk følger borgeren.

De offentlige institutioner skal have større ledelsesmæs-
sige frihedsgrader – såsom bedre muligheder for indivi-
duel lønfastsættelse og bedre muligheder for at tilrette-
lægge driften uden politisk indblanding. 

De offentlige institutioners mulighed for at deltage i 
konkurrencen på lige fod med private leverandører kan 
øges i den udstrækning, de offentlige institutioner om-
dannes til selvejende institutioner eller aktieselskaber. 
Derved begrænser man tillige skatteydernes risiko. 

Den offentlige service skal bestå af en række gode 
grundlæggende ydelser, som stilles til rådighed på lige 
fod for alle, der er visiteret til dem. Den enkelte skal 
have mulighed for at købe sig til supplerende service. 
Alle brugere af den offentlige service skal stilles lige. 
Og borgernes skattekroner skal ikke satses på at drive 
servicevirksomhed i konkurrence med private leveran-
dører. 

Politi og kriminalitet
Venstre ønsker et veluddannet og dynamisk politi, der 
følger moderne organisations- og ledelsesprincipper og 
lever op til borgernes krav om nærhed, synlighed og 
fleksibilitet. 

Venstre vægter den lokale forankring og det kriminal-
præventive arbejde i nærområderne højt. Der skal fast-
sættes klare mål for politiets ydelser overfor borgerne. 
Resultaterne – herunder borgernes tilfredshed – skal 
løbende måles.

Til støtte for den størst mulige opklaringsprocent og 
bedst mulige service skal politiet altid arbejde med den 
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mest moderne teknologi og det mest effektive udstyr, li-
gesom det internationale politisamarbejde skal fasthol-
des og udbygges.

Alle, der begår kriminalitet, skal retsforfølges hurtigt 
og effektivt, og sanktionerne skal være mærkbare. Der 
skal gøres en særlig indsats for at hjælpe unge ud af den 
kriminelle løbebane.

Der skal være konsekvens i afsoningen. Dominans fra 
negativt stærke indsatte skal forebygges. Manglen-
de overholdelse af spillereglerne skal for alle indsatte 
mødes med skærpede afsoningsforhold. Samtidig skal 
rehabiliteringsprogrammer løbende anvendes over for 
indsatte med særlige problemer. 

Organiseret kriminalitet som narkokriminalitet, prosti-
tution og menneskesmugling skal have særlig priori-
tet i politiets arbejde både nationalt og i internationalt 
samarbejde.
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Forpligtende  
internationalt fællesskab
Venstre ønsker at bevare Danmark som en fri og selv-
stændig nation. For at sikre friheden og selvstændighe-
den må Danmark indgå i et forpligtende internationalt 
fællesskab, hvor det danske folk samarbejder med andre 
nationer om at sikre frihed og fred og at skabe mulighe-
der for stadigt bedre livsvilkår i verden.

Det er vigtigt at udvikle åbne samfund, der stimulerer 
og inspirerer hinanden. Det frie møde mellem forskel-
lige kulturer giver vitalitet og udfordringer, medens iso-
lation giver stagnation og forfald.

Fri kommunikation, fri handel og fri bevægelighed over 
landegrænserne for mennesker, kapital, informationer 
og ideer bidrager til at skabe og bevare frihed og fred, 
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fordi de tætte forbindelser mellem lande og folk øger 
kendskabet til og forstærker forståelsen for forskelle i 
kultur og national identitet.

Fri adgang til og udveksling af information er en 
grundlæggende betingelse for det åbne samfund. Den 
frie adgang til informationer er det stærkeste værn mod 
autoritære og undertrykkende regimer.

Pligt til at forsvare friheden
De grundlæggende menneskerettigheder må ikke tilsi-
desættes hverken ved diktatoriske dekreter eller demo-
kratiske afstemninger. Derfor må Danmark fordømme 
krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder 
overalt, hvor de foregår.

Det internationale samfund har en forpligtelse til at 
forsvare de grundlæggende menneskerettigheder – også 
når det kræver våbenmagt for at stoppe tyrannerne i 
tide. Af samme grund bør Danmark være aktivt med i 
internationale operationer, der har til hensigt at fremme 
demokrati og frihedsrettigheder.

Danmark har en interesse i udviklingen af en stærk 
international retsorden, som betyder, at staternes ad-
færd skal følge international lov herunder folkeretten. 
De grundlæggende menneskerettigheder skal stå over 
staters ret til at skalte og valte med deres befolkninger. 
Derfor skal der være præcise kriterier til støtte for mi-
litær indgriben i andre stater, når disse systematisk og 
fysisk f.eks. udsletter deres egen befolkning, eller når de 
udgør en klar sikkerhedsmæssig trussel overfor Dan-
mark og vore allierede.

Respekten for menneskerettighederne og internatio-
nale flygtningekonventioner betyder, at vi har en pligt 
til at hjælpe og om fornødent give et fristed fortrinsvis 
til FN-flygtninge. Principielt skal flygtninge dog hjæl-
pes så tæt som muligt på deres hjemlande, hvilket giver 
mulighed for hjælpe flest mulige.
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Flygtninge og krigsramte skal ikke gøres til indvan-
drere men meddeles midlertidig opholdstilladelse med 
henblik på tilbagevenden til hjemlandet, så snart for-
holdene tillader det. Indtil hjemvenden skal de gives 
mulighed for arbejde og uddannelse. 

Aktiv partner i international sikkerhed
Danmarks sikkerhed skal bygge på at bevare det atlan-
tiske fællesskab og de grundlæggende værdier og inte-
resser, som Europa og USA deler. Det er af afgørende 
sikkerhedspolitisk betydning, at vi fortsat udbygger 
vort transatlantiske samarbejde samt vort samarbejde 
med de øvrige EU-lande og andre demokratier. 

Danmark skal være fuldt og helt medlem af NATO. Vi 
skal være parate og i stand til at deltage i forsvaret af 
alliancen. Det indebærer, at vi er villige til at påtage os 
vor del af den samlede byrde ved et troværdigt forsvar, 
og at vi er parate til også at deltage i militære operatio-
ner uden for NATOs område. 

Et militært forsvar
For at håndhæve vor suverænitet og sikre fred og fri-
hed er det nødvendigt med et militært forsvar, der kan 
udsende effektive og veludrustede styrker til internatio-
nale operationer herunder FN-opgaver. Vi skal være i 
stand til at operere i egne af verden, hvor der stilles eks-
tra store krav til mandskab, materiel og logistik.

Der skal være værnepligt for mænd og værneret for 
kvinder. Hjemmeværnets struktur og opgaver skal fort-
sat udvikles til fremtidens opgaver.

Såvel hjemmeværnet som værnepligten er udtryk for 
et bredt folkeligt engagement i dansk sikkerheds- og 
forsvarspolitik og sikrer, at forsvaret er solidt forankret 
i det danske samfund. Værnepligten er en nødvendig-
hed, hvis Danmark vil opretholde et betragteligt styrke-
bidrag til løsningen af internationale opgaver.
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Hjemmeværnet skal tilbyde relevant militær uddannel-
se for egnede og skal være rede til at supplere forsvaret i 
dets hjemlige opgaveløsning – herunder støtte det øvri-
ge samfund ved naturkatastrofer, større ulykker og ter-
rorvirksomhed. Hjemmeværnets soldater skal derud-
over – under frivillighed – også kunne støtte forsvaret i 
løsning af internationale opgaver.

Terror og sikkerhed
Danmark skal vise solidaritet med verdens øvrige lande 
i bekæmpelsen af terrorisme. Vi må ikke være et fristed 
for terrorrelateret virksomhed som f.eks. indsamling af 
midler til terrororganisationer.

Danmark skal være blandt de internationalt førende i 
bekæmpelse af terror. Det gør vi gennem en stærk og 
robust national fokusering og indsats men også gennem 
et stærkt og tillidsfuldt internationalt samarbejde.

I lyset af den stadigt foranderlige terrortrussel samt 
den hastige teknologiske udvikling skal der ske løbende 
vurdering af love og procedurer for terrorbekæmpelse. 
Alle foranstaltninger mod terror – herunder gennem-
førelse af EU-regler for området – skal altid præges 
af proportionssans. Initiativer, der skal give borgerne 
sikkerhed og tryghed, må ikke ske på bekostning af 
lovlydige borgeres frihedsrettigheder. Danmark må 
aldrig udvikle sig til en politistat eller et overvågnings-
samfund. Tvangsindgreb over for borgerne skal derfor 
kræve konkret mistanke om, at en forbrydelse er begået 
eller planlægges. Indgrebet skal godkendes af domsto-
lene.

Forebyggelse og bekæmpelse af terror må ikke sam-
menblandes med forebyggelse og bekæmpelse af anden 
kriminalitet.
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Europæisk samarbejde
EU er en frivillig sammenslutning af selvstændige euro-
pæiske nationer, som har besluttet at løse en række op-
gaver i fællesskab. Samtidig er EU et forpligtende sam-
arbejde, der afspejler, at europæerne ønsker at skabe en 
fælles fremtid med frihed, fred og velstand i Europa. 
Centralt for den enkelte europæer er muligheden for 
frit at vælge at bo, arbejde og rejse overalt i Europa. EU 
skal være stærkt men slankt. Derfor skal EU ikke kunne 
opkræve skat.

EU skal udvikles efter nærhedsprincippet. Udgangs-
punktet skal være, at beslutningerne træffes så nær 
borgerne som muligt. Nogle opgaver kan løses i små 
lokalsamfund, andre bør varetages af nationalstaterne, 
og endelig er der opgaver, som bedst løses i fællesskab 
mellem flere lande.

Arbejdsdelingen i EU skal være klar. EU-landene skal 
søge flere fælles løsninger, hvor der er klare fordele i 
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samarbejdet. EU skal løse grænseoverskridende proble-
mer som bl.a. terrorbekæmpelse, international krimi-
nalitet og miljøbeskyttelse og en fælles energipolitik. Til 
gengæld skal EU ikke beskæftige sig med f.eks. social-, 
kirke- og kulturpolitik. EU skal respektere store og små 
stater og deres selvstændighed. Udgangspunktet skal 
være, at de enkelte lande, regioner og institutioner tager 
sig af de nære opgaver, idet national egenart og kultur 
skal respekteres. EU skal bekæmpe misbrug af mono-
polmagt, statsstøtte og prisaftaler og sikre den frie kon-
kurrence – også indenfor service-, uddannelses-, land-
brugs- og finanssektoren som en del af et reelt frit indre 
marked. 

EU’s landbrugsstøtteordninger skal afvikles balanceret 
via globale aftaler. Målet er et støttefrit landbrug, der 
kan klare sig selv.

En mere effektiv beslutningsproces skal medvirke til, at 
EU hurtigere kan gennemføre nye politikker, hvor der 
behov for det. Tilsvarende skal det være lettere at om-
gøre og forbedre allerede eksisterende lovgivning. Mere 
åbenhed og demokrati skal sikres ved en åben beslut-
ningsproces, samt ved at Europa-Parlamentet får med-
indflydelse på al EU-lovgivning.

Danmark skal være fuldgyldigt initiativtagende med-
lem af EU. Danmark bør være med i den fælles valuta, 
Euro’en, og Danmark bør deltage fuldt og helt i EU’s 
fælles forsvarspolitik. Danmark bør endvidere deltage 
fuldt og helt i det retlige samarbejde og i samarbejdet 
om asyl- og indvandringspolitik i det omfang, dette er 
foreneligt med den danske udlændingepolitik.

Et udadvendt Europa
EU skal være åben for alle europæiske stater, der re-
spekterer de værdier, som samarbejdet bygger på. Imid-
lertid har EU-samarbejdet en naturlig øvre grænse for 
sin størrelse. Andre tæt forbundne og forpligtende sam-
arbejder end fuldt medlemskab skal også benyttes. Alle 
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nye medlemslande skal leve helt og fuldt op til princip-
perne om blandt andet demokrati, retsstat, menneske-
rettigheder, mindretalsbeskyttelse og markedsøkonomi. 
Samtidig må nye landes optagelse i EU ikke destabili-
sere samarbejdet. 

Europæiske lande, der endnu ikke er i stand til at blive 
medlemmer af EU, kan knyttes tættere til EU gennem 
en styrket naboskabspolitik. Naboskabspolitikken skal 
også bidrage til at sikre EU’s ydre grænser ved at stille 
krav om en demokratisk udvikling og udvikle et tæt 
økonomisk og politisk samarbejde med EU’s nabolande. 

Internationalt bør EU’s rolle styrkes. Med en klar og 
stærk udenrigspolitik skal vi bidrage aktivt til at sikre 
frihed, fred og menneskerettigheder også i andre dele af 
verden. Europa har en særlig forpligtelse hertil.

Som led i arbejdet for global frihandel skal EU skal ind-
gå ambitiøse handelsaftaler med andre handelsområder 
eller lande. EU skal søge at opbygge et frihandelsområ-
de med Nordamerika, så verdens største frihandelsmar-
keder forenes. 

Global handel
Den globale handel er både et resultat af mange års be-
vidste politiske valg i form af lavere toldsatser, fri kapi-
talbevægelse m.m. men også et resultat af, at borgerne 
har udnyttet de mange nye muligheder.

Danmark har akkurat som andre åbne samfund valgt at 
blive rigere gennem globalisering ved at øge virksomhe-
dernes og borgernes muligheder på internationale mar-
keder, frem for at begrænse deres muligheder i planøko-
nomiske, lukkede samfund.

Den globale handel gør det muligt at specialisere sig, 
producere de varer og tjenester, man er relativt bedst til, 



45

og derefter handle med andre. Det øger vor velstand og 
skaber dermed større økonomisk frihed og selvstændig-
hed for mennesker og lande. Verden har brug for øko-
nomisk vækst – først og fremmest af hensyn til de fat-
tigste mennesker i de fattigste lande. Som liberale ser vi 
lyst på fremvæksten af den globale handel, fordi vi har 
tillid til, at alle kan bidrage med noget i den internatio-
nale arbejdsdeling. 

Fri handel og lige konkurrence er de bedste midler til at 
sikre alle mennesker i alle lande en stigende velstand. 
Det sikrer nemlig, at vi kan specialisere os, så varer, tje-
nesteydelser m.m. produceres dér, hvor de produceres 
forholdsvis bedst.

Danmark skal derfor gennem EU og WTO arbejde mål-
rettet for en åben handelspolitik, hvor handelshindrin-
ger fjernes. 

Handel gavner altid de mere frisindede kræfter. Han-
del er med til at fremelske demokratiske og velstående 
“åbne samfund”. Handelssanktioner skal derfor bruges 
med varsomhed.



46

En vej ud af fattigdom
Fri handel er en af de vigtigste veje ud af fattigdom og 
har allerede løftet millioner af mennesker ud af fattig-
dom. Derfor skal udviklingslandene have fri adgang til 
verdensmarkedet uden told og andre forhindringer for 
deres varer, ligesom de aller fattigste lande har til EU’s 
markeder.

Mange udviklingslande har høje toldsatser, krav om 
importlicenser, langsom toldbehandling og besværlige 
procedurer – også overfor andre ulande. Udviklingslan-
dene bør derfor anspores til at åbne deres økonomier og 
fremme frihandel mellem hinanden. 

Danmark skal være blandt de lande i verden, der yder 
mest og bedst udviklingsbistand pr. indbygger. Som 
et af verdens rigeste lande bør Danmark bidrage til at 
hjælpe udviklingslandene i gang med en økonomisk ud-
vikling, der fremmer frihandel og åbenhed.

Hovedparten af dansk udviklingsbistand skal gives bi-
lateralt – direkte fra Danmark og til modtagerlandet. 
Dansk udviklingsbistand skal primært gå til økonomisk 
vækst og bedre markedsadgang, god demokratisk rege-
ringsførelse, en sundere og bedre uddannet befolkning 
og et bæredygtigt miljø.

De lande, som modtager ulandsbistand, skal leve op til 
en række krav om overholdelse af fundamentale men-
neskerettigheder – dvs. frihedsrettighederne samt om 
bekæmpelse af korruption.

For at sikre politisk gennemslagskraft i program-
samarbejdslandene og optimal udnyttelse af ressour-
cerne skal den danske bistand koncentreres på få lande 
og få områder, og bistanden skal løbende revurderes.
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Det er – for nu at sige det på jysk – slet ikke så dårligt, at stå her i dag. Mange af jer kan huske, at vi 1 

for et år siden fejrede medlem nr. 10.000 – det var Annika Schmidt, som sidder et sted hernede i 2 

salen. I dag er vi mere end 16.000 medlemmer, og dette landsmøde er det største nogensinde, med 3 

flere delegerede end vi har været før. Jeg vil gerne sige velkommen til jer alle sammen – og altså 4 

ikke mindst til de mange nye medlemmer og de mange, der er med på et SF-landsmøde for første 5 

gang. 6 

* * * 7 

Jeg tror der er nye tider på vej i dansk politik. Jeg tror, at danskerne er parate til at se på det 8 

politiske landskab med nye øjne. Vores folketingsgruppe er mere end dobbelt så stor i forhold til for 9 

et år siden. Det forpligter. 10 

Vi skal glæde os over at være her i denne weekend. Vi skal fejre vores sejre og vores fremgang. Vi 11 

skal styrke det fællesskab vi har og vi skal udvide det, så de mange nye føler sig som den 12 

væsentlige del af SF, de vitterlig er. Det er i medlemsskaren at mange af de politiske idéer fødes og 13 

de vigtige diskussioner tages. Det er i medlemsskaren at vi rekrutterer vores politikere og vores 14 

hovedbestyrelse. Og det er i høj grad medlemmerne der er med til at køre kampagnerne. Derfor vil 15 

jeg også gerne sige tak til jer alle for den formidable indsats I har ydet for SF det seneste år. Jeres 16 

indsats har båret frugt! 17 

* * * 18 

Jeg synes vi er godt på vej med at udvikle SF. Og jeg synes at vi er godt på vej til at få ændret 19 

mange menneskers opfattelse af, hvad SF er for et parti. Det er lykkedes os at skabe en politisk 20 

begejstring. Det er lykkedes os at rejse tiltroen til, ja, et håb om, at politik nytter. Jeg tror styrken i 21 

SF i de her år er, at vi hele tiden arbejder med forene dette håb med viljen til at skabe forandring og 22 

evnen til at skabe resultater. Det forpligter. 23 

* * * 24 

Der har i en årrække været en række myter om SF – myter som vi er godt i gang med at få skudt 25 

ned, én gang for alle. Det har været en myte om, at SF ikke tør tage ansvar. Den myte fik vi skudt 26 

ned sidste år, da vi så klart fortalte, at SF vil med i en kommende regering. Så er der en myte om, at 27 



Dokumentation: Villy Søvndals tale Landsmøde 11. april 2008 

https://parti.sf.dk/default.aspx?func=article.view&id=29724  

2 
 

SF er økonomisk mindre ansvarlige. Og trods vores støtte til genopretningen af økonomien i 1 

1990’erne og at vores finanspolitiske udspil er blandt de strammeste – så har både venner og fjender 2 

i dansk politik en interesse i, at holde liv i myten. Men det er noget sludder. Så er der en myte om, 3 

at SF ikke er optaget af, hvad vi skal leve af i fremtiden. Da SF i 90’erne gik forrest i kampen for 4 

miljøafgifter, lød der et ramaskrig.  5 

Men det betød ikke tab af arbejdspladser. Det betød ikke tab af konkurrenceevne, sådan som de 6 

borgerlige spåede. Det betød derimod, at Danmark blev verdensmestre i miljørigtige produkter, som 7 

i dag efterspørges over hele verden. Dertil kommer, at SF har en langt mere dynamisk forståelse af, 8 

hvordan vi kan få offentligt og privat til at spille sammen. 9 

Så lad mig fortælle jer denne lille historie: På en ellers lidt kedelig januardag var jeg en tur i 10 

Nakskov sammen med Flemming Bonne, som sidder derovre… Flemming kom i Folketinget for SF 11 

ved valget tilbage i november, men var før dét, SF-borgmester i Nakskov. Så vi tog til Nakskov, for 12 

dernede har de en mand der hedder Leo. Leo har været professionel soldat og chef i A.P. Møller-13 

koncernen – ikke lige proto-typen på én der ville skabe politiske resultater sammen med en SF-14 

borgmester. 15 

Den kedelige januardag blev én af de mere spændende for Flemming og Leo har nemlig haft gang i 16 

noget helt særligt i Nakskov. I kan sikkert godt huske at Lolland i årevis har været berygtet for 17 

tårnhøj arbejdsløshed og mange sociale problemer. Arbejdsløsheden var 40 procent. Folk gik fra 18 

hus og hjem. Tvangsauktioner, social armod og stigende kriminalitet var en del af dagens uorden. 19 

Folk flygtede fra Nakskov – for der var ikke nogen fremtid. Det var et område der, som Flemming 20 

plejer at sige, havde kniven for struben. 21 

I dag er det sociale billede vendt og Nakskov må hente arbejdskraft langvejs fra. Ja, i dag kan 22 

Nakskov faktisk sige ”nej tak” til virksomheder. I Nakskov har vi i allerhøjeste grad et levende 23 

bevis for, at når SF forvalter magten, så kan vi forene håbet om en bedre fremtid med viljen til 24 

forandring og evnen til at skabe resultater til glæde for borgerne – og for miljøet. 25 

Flemming og Leo, og de andre gode kræfter omkring dem, fik på få år  26 

- stoppet boligspekulationen og den sociale dumping 27 
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- tiltrukket store virksomheder med en klar miljøprofil 1 

- skabt hundredevis af arbejdspladser 2 

- etableret et tæt samarbejde mellem erhvervslivet, forskningen og forvaltningen 3 

- afbureaukratiseret kommunens forvaltning 4 

- skabt en bred politisk støtte til genrejsningen af kommunen 5 

- etableret internationale netværk  6 

- og på få år etableret rammerne for én af de måske mest spændende, kreative, innovative og 7 

resultatorienterede områder i Danmark. 8 

Det er muligt både at skabe vækst, arbejdspladser, bedre sociale forhold – og samtidig gøre det hånd 9 

i hånd med en målrettet miljø- og klimaindsats. For allerede få uger efter at Flemming var blevet 10 

borgmester tog Leo til vindmøllefabrikken Vestas i Jylland, for at få dem til at lægge en fabrik i 11 

Nakskov. Så kom Vestas på besøg i Nakskov, hvor man så på mulighederne. De var ikke 12 

imponerede! Men så tog Leo og Flemming fat. Kommunen tegnede simpelthen fabrikken til Vestas 13 

og i dag leveres der vindmølle-vinger til hele verden – fra Nakskov. 14 

Nakskov lykkedes med at skabe en fremtidsorienteret industri, med tætte bånd til den nyeste 15 

forskning. Og samtidig har man fastholdt at kommunen har ejerskab til hele den tekniske 16 

infrastruktur. For hvis man sælger og privatiserer el, vand, varme – ja, så svarer det til at slippe 17 

grebet om rattet på motorvejen. Og så bliver det tilfældigheder, der afgør, hvilken retning 18 

samfundet bevæger sig i. Men det er jo ikke meningen med politik. Tværtimod! Politik handler om, 19 

at skabe en ønsket og villet udvikling.  20 

At ha’ de visioner og skabe de håb for fremtiden, ha’ viljen til at forandre dét, der skal forandres – 21 

for så endelig at kunne skabe de konkrete resultater, der skal til. Nakskov er et lærestykke i, 22 

hvordan det private og det offentlige kan arbejde sammen og skabe store resultater. Flemming 23 

fortalte mig, at når han dengang gik ned på torvet i Nakskov, så sagde folk til ham at ”det kan aldrig 24 

lade sig gøre”. For folk var vant til, at det ikke kunne lade sig gøre. Men det kan lade sig gøre! Det 25 

kan lade sig gøre at rejse håb. Det kan lade sig gøre gennem viljen til forandring og evnen til at 26 



Dokumentation: Villy Søvndals tale Landsmøde 11. april 2008 

https://parti.sf.dk/default.aspx?func=article.view&id=29724  

4 
 

skabe resultater. Og det synes jeg er den helt store lærdom, som jeg fik bekræftet den dag, jeg var i 1 

Nakskov med Flemming og mødte Leo. Det kan lade sig gøre. 2 

I dag går det strygende i Nakskov. Der er gang i brintforsøg, hvor overskydende vindenergi bruges 3 

til opvarmning af huse. Overskydende ilt sendes i spildevandsanlæg. Biogassen fra landbruget 4 

anvendes og de har et af verdens mest avancerede biobrændselsanlæg. Nakskov har bygget 5 

testfaciliteter, så både forskningen og virksomhederne kan prøve nye idéer af. Og intet sted i 6 

Danmark tror jeg at man er nået så langt, når det gælder genbrug. Sådan kunne jeg blive ved. Er det 7 

her så historien om et lille lokalt mirakel? 8 

Ja, gu’ er det så! Men det er også historien om et globalt mirakel. For Nakskov har i dag tætte 9 

relationer med førende amerikanske universiteter, med firmaer i hele Østersøregionen og hele 10 

tankegangen er én stor, levende workshop, som jeg ikke er i tvivl om vil blive et eksempel til 11 

efterfølgelse over hele verden. 12 

Det handler om, at folk er kommet i arbejde. Det handler om et kæmpe socialt løft i, hvad der var ét 13 

af landets hårdest prøvede regioner. Og det handler om at ændre følelsen af, at ”det kan jo alligevel 14 

ikke lade sig gøre” til følelsen af, at ”jo – det både kan og skal kunne lade sig gøre”. Og det er dét 15 

SF handler om! Det er dét SF handler om! 16 

* * * 17 

Den siddende regering har spillet fallit, for den har brugt sin tid på at give skattelettelser til 18 

virksomhederne og forsømt forskningen. I stedet for at styrke samarbejdet mellem forskning, 19 

erhvervslivet… Og øge miljøindsatsen og så lade den offentlige sektor være den styrke og den 20 

ressource, ja, være den værdsatte aktør, den burde være, indgå offensivt i udviklingen af det danske 21 

samfund – så lader regeringen stå til. 22 

Den danske regering har spillet fallit, fordi den hellere vil bekæmpe sine fjendebilleder, uanset om 23 

det er den offentlige sektor eller venstrefløjen eller Danmarks Radio eller hvem det er – i stedet for 24 

at samle landet om dét, der betyder noget: Nemlig, at få brugt de menneskelige ressourcer 25 

konstruktivt og kreativt og se muligheder i samarbejde på tværs. At skabe helt konkrete 26 

forbedringer i menneskers liv. 27 
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* * * 1 

Jeg tror der er nye tider på vej i dansk politik. Jeg tror, at danskerne er parate til at se på det 2 

politiske landskab med nye øjne. Jeg tror der er en reelt optagethed af, at støtte de partier, der 3 

leverer både håb, forandring og resultater til gavn for Danmark. Derfor var det også så vigtigt, at vi 4 

sammen - på landsmødet sidste år i Vejle - slog fast, at SF skal med i den kommende regering. For 5 

det er derigennem at vi kan skabe den forandring og de resultater, som vi brænder for. Jeg synes, at 6 

erfaringerne fra Nakskov viser, at SF gerne vil tage ansvar. Jeg synes, at erfaringerne fra Nakskov 7 

viser, at SF er gode til at forvalte ansvar. Jeg synes, at erfaringerne fra Nakskov viser, at SF er 8 

økonomisk dybt ansvarlige. Jeg synes, at erfaringerne fra Nakskov viser, at SF, bedre end nogen, 9 

kan få tænkt det offentlige og det private sammen og dermed skabe fundamentet, for dét vi skal leve 10 

af i fremtiden. Så – lad os endegyldigt få lagt de myter i graven. Jeg tror danskerne ser med friske 11 

øjne på, hvad der sker i politik i disse år. Og så vil jeg gerne lige se Flemming heroppe… 12 

* * * 13 

Som I ved har der været noget postyr om, hvorvidt jeg brugte for hårde vendinger overfor Hizb-ut-14 

Tahrir. Lad mig i dag slå fast: Jeg står ved dét, jeg har sagt og skrevet! Hvert et ord! Det er mig 15 

magtpåliggende, at venstrefløjen står fast på helt grundlæggende principper og værdier.  16 

Ethvert demokratisk samfund må stå vagt om demokratiet. Og jeg er ærlig talt træt af, at det i årevis 17 

har været borgerlige partier, der har fået lov at fremstå som om de var demokratiets eneste sande 18 

venner.I denne sag er SF blevet hørt på en måde, som vi ikke er blevet hørt i årevis. 19 

Indtil nu har diskussion om integration været, om det er sociale eller kulturelle forhold, der er årsag 20 

til dårlig integration. Den diskussion har været låst fast. Og den diskussion er falsk. Kun SF kan 21 

bringe den diskussion ud af dødvandet, ved at stå fast på, at mange forhold spiller ind, når 22 

integrationen mislykkes. 23 

Jeg har ikke et sekund givet køb på, at langt de fleste integrationsproblemer har sociale årsager: 24 

Starthjælpen og de lave satser på kontanthjælpen rammer mange danskere med anden etnisk 25 

baggrund. Ligesom jeg har sagt, at ja – der er diskrimination! Der er forskelsbehandling. Der er 26 

danskere med anden etnisk baggrund, som oplever at blive forbigået på arbejdsmarkedet, nægtes 27 
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adgang til diskoteket og møder ringeagt på gaden og i bussen. Det har SF altid taget afstand fra og 1 

forsøgt at modvirke! 2 

Det er altså den ene side af virkeligheden. Her står og SF har altid stået skarpt i kritikken, at de 3 

forhold, der gør forskel på mennesker på den måde. Men det er for mig helt banalt, at kommer man 4 

til Danmark – uden f.eks årtiers ligestillingsdebat med i bagagen – så kan der være nogle barrierer 5 

for at forstå det danske samfund. Så kan der være nogle kulturelle koder, man ikke kender og ikke 6 

forstår. Den udfordring er der altså mindst to parter, der skal være med til at overvinde. 7 

I SF deler vi ikke folk efter hudfarve. Vi deler ikke mennesker op efter deres eventuelle religiøse 8 

overbevisning. Vi deler ikke folk op efter, hvad de spiser eller hvordan de klæ’r sig. Men vi deler på 9 

demokratiske og antidemokratiske holdninger. Vi deler på frihedsværdier og på ligestilling.  10 

Så min opfordring til alle på venstrefløjen har været: Bliv klar i mælet overfor 11 

indvandrergruppernes yderste, antidemokratiske højrefløj – som vi er det over den anti-12 

demokratiske højrefløj i øvrigt. Vi deler netop ikke på etnicitet, religion og kultur – men på 13 

holdninger og værdier. Så bliv klar i mælet overfor kræfter som ikke anerkender kønsligestilling 14 

eller seksuel ligestilling. 15 

For SF er fundamentet demokratisk. Og vi arbejder for social retfærdighed, for ligestilling og 16 

anerkendelse og for progressive værdier, der skal frisætte mennesker. For mig handler anerkendelse 17 

af andre mennesker altså også om, at man tør stille krav, have forventninger, nære forhåbninger til 18 

andre. Og at turde sige sin mening og være tydelig omkring sine egne værdier og idealer – også 19 

selvom det nogle gange må føre til konstatering af dyb uenighed. Det skal vi turde på venstrefløjen. 20 

Det tør vi i SF! 21 

Når vi kan finde ud af det overfor George W. Bush og Anders Fogh – så skal vi selvfølgelig også 22 

kunne det når det gælder uenigheder med f.eks muslimske højreorienterede. Og ligesom en kritik af 23 

George W. Bush ikke er det samme som anti-amerikanisme - og altså ikke er en kritik af alle 24 

amerikanere - så er en kritik af højreorienterede indvandrermiljøer heller ikke en kritik af alle 25 

muslimer. Det er en kritik af højreorienterede indvandrere – hverken mere eller mindre! At 26 

fremstille det på andre måder er - plat. Jeg vil opfordre til, at vi i SF’s kreds derfor ikke skyder 27 

hinanden forkerte motiver i skoene! 28 
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* * * 1 

Det er kun når vi er bevidste om vores egne værdier, at vi bedst kan forklare for omverden, hvad det 2 

er vi mener, når vi taler om at indgyde mennesker et håb om reelle forandringer og politiske 3 

resultater. De seneste ugers debat har vist, at SF har åbnet en ny front i den danske debat. En front, 4 

der helt afgørende kan ændre det danske, politiske billede. 5 

Det er en front, hvor vi kan byde mennesker velkomne i Danmark, uanset deres baggrund, og hvor 6 

vi kan bidrage til et håb om en ordentlig, fredelig og demokratisk tilværelse i Danmark. Det er en 7 

front, hvor vi viser, at SF har viljen til at forandre den måde integrationen har foregået på, så vi rent 8 

faktisk kan se resultater. Det kræver en bred indsats – og ingen kan melde sig ud. Vi har et 9 

skæbnefællesskab – og derfor må ret og pligt gå begge veje. 10 

Og hvilken opbakning fra danskerne! Op imod hver femte dansker vil i dag sætte kryds ved SF og 11 

bakker op om dét projekt. De seneste uger har rammet en pæl igennem myten om, at SF ikke kan 12 

flytte stemmer over midten i dansk politik. Gu’ kan vi så! 13 

* * * 14 

Og så kort om Muhammed-tegningerne: Der er, efter min opfattelse, i disse år et pres fra 15 

yderligtgående og ekstreme grupper om, at demokrati og frihedsrettigheder må vige for religiøse 16 

hensyn. Og det er jeg simpelthen bare ikke enig i!  17 

Vi så det i Salman Rushdie-sagen efter hans bog ”De sataniske vers”. Vi så det i mordplanerne mod 18 

Kurt Westergaard – den ene af tegnerne fra Jyllands Posten. Og hos de øvrige, tegnere, som har fået 19 

vendt op og ned på deres hverdag. Og vi se det for nylig i Berlin, hvor bl.a danske kunstnere måtte 20 

stoppe en kunstudstilling pga. trusler. Det hverken kan eller skal vi finde os i. 21 

Tværtimod mener jeg, at demokratiet og frihedsrettighederne er den bedste garanti for, at folk kan 22 

have deres individuelle tro og deres ret til at praktisere den. Så også dér må SF være parat til at sige 23 

fra overfor yderligtgående, antidemokratiske kræfter – bl.a i de lande, som i forbindelse med 24 

Muhammed-tegningerne har pisket masserne op til had og trusler: 25 
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Det er f.eks lande som Iran, hvor mennesket har måttet flygte fra pga. den religiøse fanatisme, den 1 

politiske undertrykkelse og knægtelsen af frihedsrettigheder og menneskerettigheder. Der foregår 2 

en skærpet politisk kamp mellem kræfter, der vinder frem i en række lande, som knægter 3 

almindelige menneskers rettigheder og begår voldsomme overgreb.  4 

Det er afgørende, at et parti som SF tager stilling i denne kamp, og gør det så tydeligt, at det er til at 5 

forstå. Vi siger fra overfor de kræfter i indvandrer-miljøerne, som forsøger at forhindre og nedbryde 6 

demokrati, ligestilling, den frie meningsdannelse og den frie vilje. Vi insisterer på, at hvert enkelt 7 

menneske har ret til selvbestemmelse. Dét er en del af den venstreorienterede arv fra 8 

oplysningstiden. Så når, der er nogen der mener, at den stillingtagen er et ryk til højre, og andre igen 9 

der siger at SF bare siger det samme. Til jer vil jeg sige:  10 

I tager fejl. Det er tværtimod en klar markering og et ryk til venstre! Det er et ryk til den eneste 11 

rigtige, venstreorienterede position. 12 

* * * 13 

I valgkampen valgte SF at sætte fokus på klima-forandringerne. Det lykkedes faktisk for os at få 14 

klimadebatten til at blive en substantiel del af valgkampen. Det fortæller noget om at SF igen er 15 

blevet et parti, som kan sætte dagsordener. Styrken ved SF i de her år er, at vi hele tiden arbejder 16 

med at forene håbet om en bæredygtig klode med viljen til at skabe de nødvendige forandring i 17 

vores måde at leve og handle på og viser at vi har evnen til at skabe konkrete politiske resultater. 18 

Da bl.a Margrete Auken, som sidder herovre, for mange år siden begyndte at tale om 19 

klimaforandringerne, var vi mange der nok ikke tog det helt alvorligt nok. Så har vi jo måttet lære 20 

det på den hårde måde. 21 

Virkeligheden i dag er, at Nordpolen smelter. At større og større stykker af iskappen på Antarktis 22 

knækker af. At gletsjere – fra Grønland og helt til Kilimanjaro i Afrika – smelter.  23 

SF har Danmarks stærkeste politikere på klimaspørgsmålet. I, der har kæmpet den kamp i forreste 24 

række og sat fokus på problemerne, fortjener stor ros. For vi står nu over for den største omstilling i 25 

nyere tid. Man kunne måske tale om en ny industriel revolution.  26 
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Vi skal ind i en CO2-neutral fremtid. Økonomien skal være grøn. Det kræver politisk prioritering. 1 

Det kan virke uoverskueligt. Men kun hvis man tænker så gammeldags som den nuværende 2 

regering. I SF ser vi det som en kæmpe mulighed for at skabe vækst for vores virksomheder 3 

herhjemme og i udlandet. Og vi ser det som det wake-up call, der fører det afgørende skifte med 4 

sig, hvor vores byggeri, vores produktion, vores transport, ja vores livsform bliver bæredygtig.  5 

Forleden stod det i avisen at én af erhvervslivets pinger ville stemme på Ida Auken. Det kan jeg 6 

godt forstå! Derfor ser man nu også en oplagt alliance mellem det progressive grønne erhvervsliv 7 

og SF. Og endnu en myte er nedbrudt! 8 

* * * 9 

Når man ikke kan give sine børn rent vand at drikke. Når ens marker oversvømmes, og man ikke 10 

kan give sine børn mad. Og når naboerne er ligeså desperate – og alle søger derhen, hvor der måske 11 

er en chance i livet… 12 

Så strammer det til. Det kommer vi også til at mærke i Danmark. Men klimadagsordenen – uanset 13 

hvor alvorlig den er – har den kæmpe fordel, at den tvinger os til at tænke i udvikling – frem for i 14 

krig. Vi kan ikke bekæmpe ekstremt vejr med anti-terrorkorpset. Vi kan ikke skyde skylden for 15 

oversvømmelser af Ganges-deltaet på Osama bin-Laden. Og at den globale opvarmning får 16 

indlandsisen til at smelte, er ikke noget vi kan forklare med hverken Taleban eller 17 

masseødelæggelsesvåben. 18 

Jeg tror og håber, at klimaforandringerne kan være med til, at få flyttet fokus derhen, hvor 19 

problemerne og udfordringerne er størst. Og jeg er ikke ét sekund i tvivl om, at en regering med SF-20 

deltagelse efter næste valg vil sætte den dagsorden i dansk udenrigspolitik. 21 

* * * 22 

SF er et parti i udvikling. Vi er stolte af, at vi forandrer os. Det er vores styrke. Der har været lidt 23 

snak om, at SF har en hær af spindoktorer og pressefolk og rådgivere og topstyring. Sludder. Vores 24 

budgetter er ikke anderledes end alle andre partiers. Folketingsmedlemmerne har den hjælp og 25 

assistance, som Folketingets regler lægger op til. Men jeg medgiver gerne, at dem vi har, er dygtige. 26 
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SF lavede en fantastisk valgkamp – på meget små budgetter. På få år er vi gået fra 6000 medlemmer 1 

til 16.000. Det kræver, at vi kan ændre os, flytte os, justere. 16.000 medlemmer betyder også, at vi 2 

spænder over flere meninger. Men det er en styrke for SF. Og dét styrkede SF vi står med i dag er 3 

en styrkelse af oppositionen – og dermed en trussel mod Anders Fogh. 4 

I dag er der 23 medlemmer af SF’s folketingsgruppe. Og vi trækker på de erfaringer vi har.  5 

Astrid – som kommer lige fra ældreplejen. Özlem, der er sygeplejerske. Karsten, der kommer lige 6 

fra fagbevægelsen. Det er folk, der ved hvad de taler om. Vi deler danskernes erfaringer. 7 

Vi har en professionel organisation – for vi vil gerne i kontakt med borgerne. Det skal være sådan, 8 

at de stadig færre danskere, der ikke stemmer SF – de gør det fordi de præcis ved, hvad vi mener. 9 

Det er jo en ærlig sag at være uenig. Men at så mange danskere i dag bakker om SF skyldes, at vi 10 

tør tage debatten.  11 

Vi insisterer på at udfordre. Vi insisterer på, at give den danske befolkning et helt klart billede af, at 12 

det kan gøres bedre. Vi giver fortællingen om håb, vi styrker tiltroen til, at hvis SF kommer med i 13 

en ny regering, så vil danskerne opleve positive forandringer i deres tilværelse. Danskerne vil 14 

opleve, at der skabes resultater, som vi er mange der har sukket efter i årevis. 15 

At vores velfærd fungerer. At vores skoler ikke har sundhedsfarlige fugtskader og toiletter, der 16 

lugter så fælt, at vores børn må holde sig hele dagen. At vores unge får den støtte der skal holde 17 

dem i klasselokalet på den tekniske skole, i stedet for at hænge ud på Blågårds Plads. At mennesker 18 

– også mange af anden etnisk herkomst – ikke fanges i fattigdomsfælden. At vores patienter ikke 19 

skal rykke tilbage til start, når de tre gange om dagen møder en ny læge som ikke har haft tid til at 20 

læse journalen. De ældre, som får lov at ligge i sengen i timevis eller ikke kan få hjælp til helt 21 

basale ting til en værdig tilværelse. Vi er – og det forpligter – bærere af løftet om, at det danske 22 

samfund har potentiale og ambitioner, der er langt større end dét, der indfries under denne regering. 23 

* * * 24 

Tag nu overenskomstforhandlingerne og de strejker, som kan bryde ud, hvad dag det skal være. 25 

Men de snart strejkende offentligt ansatte kæmper for, at velfærdssamfundet ikke skal bryde 26 

sammen. Dansk Folkeparti beskylder SF for at smide benzin på bålet, for at fremtvinge konflikt. Til 27 
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det må jeg sige: Det er Dansk Folkeparti der har svigtet de offentligt ansatte og nu i årevis har givet 1 

skattelettelser til de rigeste og til virksomhederne… Og dermed har svigtet kernetropperne i den 2 

danske velfærd:  3 

Sygeplejerskerne, pædagogerne, skolelærerne, sosu-assistenterne, politibetjentene og alle de andre, 4 

som hver dag er med til, at få det her samfund til at hænge sammen. Vil Dansk Folkeparti være med 5 

på en pagt? Vil Dansk Folkeparti være med til at indgå en alliance om de offentligt ansattes vilkår? 6 

Jeg forstår godt de forbund som truer med strejke. For et par uger siden kunne man læse i Jyllands 7 

Posten, at optaget på uddannelserne til pædagoger, skolelærere, sygeplejersker osv. er dramatisk 8 

faldet. Hvorfor? Fordi det er fag, der i dag er uden prestige. Fordi det er udskældte erhverv. Fordi 9 

lønnen er dårlig.  10 

Fordi tiden til at løse opgaverne er for kort. Og fordi friheden til at løse opgaven er for lille. Det er 11 

helt klart, at i et så rigt samfund som det danske – som er blevet rigt og stærkt ikke på trods af en 12 

stærk offentlig sektor, men på grund af en stærk offentlig sektor – så lægger regeringen i disse år 13 

grunden til dens totale kollaps. 14 

De faggrupper, som måske om få dage går i strejke – de kæmper ikke bare for deres egen løn. De 15 

kæmper for vores alle sammens velfærd. De kæmper for, at de også har overskud til at gå på arbejde 16 

i morgen og passe vores ældre, vores børn, vores syge. De kæmper for, at der også er mennesker 17 

som om 10 og 20 år, har lyst til at hjælpe andre. 18 

Det er godt at vi har den danske fagbevægelse. Når Pia Kjærsgaard og regeringen taler om ”den 19 

danske model” så er det næsten altid alle de andre arbejdsmarkedsparter - ikke fagbevægelsen - de 20 

taler om. Sådan er det ikke i SF. 21 

Men jeg fatter simpelthen ikke, at et så rigt land som Danmark, som i efterhånden en del år har haft 22 

konstant velstandsstigning, med åbne øjne lader velfærden forfalde – og uligheden vokse. SF er i 23 

dag dét parti der, om nogen, tør binde an med de nødvendige beslutninger, der kan sikre at vi 24 

mindsker uligheden. Jeg får stadig sager fra mennesker som i årevis skal kæmpe for at få en 25 

førtidspension, selv om deres liv er et smertehelvede. Vi har socialrådgivere som kører ned, fordi 26 

antallet af sociale sager bare vokser og vokser – og sagernes karakter bliver værre og værre. Hvad 27 

er velfærdsministerens svar?  28 
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Hun skyder budbringeren, som da Karen Jespersen for nogle uger siden hellere ville undersøge, om 1 

vores Özlem havde handlet korrekt som sygeplejerske, end undersøge om der var hold i kritikken af 2 

socialrådgivernes arbejdsvilkår og borgernes livsvilkår. Jeg er glad for at kunne sige, at SF – med 3 

Özlem og Anne Baastrup i spidsen – har kæmpet for de offentligt ansattes ytringsfrihed. Og kæmpet 4 

for at få denne sociale skandale frem i lyset. Ministeren aner jo ikke hvor skoen trykker. 5 

Og derfor er min opfordring til alle offentligt ansatte, det oplever at de ikke kan yde udsatte borgere 6 

den service, den hjælp og den støtte som de har krav på: Skriv til velfærdsministeren om jeres 7 

erfaringer - med kopi til SF. Så vil vi holde ministeren fast, til hun undersøger hver enkelt sag med 8 

samme nidkærhed, som hun ville undersøge Özlem. Og lad os så se, om ministeren skulle vågne op. 9 

Jeg tvivler ærlig talt på, at Karen Jespersen kan bestå et sådant realitets-check. 10 

* * * 11 

Når I ser jer omkring ser I vores valg-slogan: Det ku’ være så godt. Men – mine damer og herrer. Vi 12 

er til landsmøde – og jeg synes faktisk det er temmelig godt, lige her, lige nu. Bag sådan et 13 

landsmøde ligger der et kæmpe arbejde – skjult for jer og for offentligheden. Der er rigtig mange 14 

der har knoklet for at få det her til at lykkes. En væsentlig grund til, at vi er så mange her i dag, og 15 

at SF har den styrke vi i dag har – er Jakob. Jeg vil gerne bede Jakob om at komme herop. 16 

* * * 17 

Og så vil jeg ønske os alle sammen et godt landsmøde – et landsmøde, hvor vi får talt og diskuteret 18 

om de politiske håb og drømme vi har. Et landsmøde hvor vi drøfter, hvad det er for forandringer 19 

der skal til, for at vores håb kan realiseres og for at vi kan se frugten af vores arbejde. Og hvilke 20 

resultater danskerne skal kunne bedømme os på. 21 

Godt landsmøde. 22 

 23 
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Gode venner! 1 

Det er en fornøjelse at være her i dag sammen med Jer! 2 

En del af Jer har været med på landsmøde før. Men SF er jo vokset, så der er også rigtig mange, 3 

som er med på et landsmøde for første gang. 4 

Jeg vil gerne sige velkommen til jer alle sammen – og altså ikke mindst til de mange nye 5 

medlemmer og de mange, der er med på et SF-landsmøde for første gang. 6 

Velkommen! 7 

Højrefløjen tog fejl  8 

Det seneste år har ikke været noget helt almindeligt år.  9 

En verdensomspændende krise har skabt utryghed over hele kloden. Også danske lønmodtagere 10 

mærker krisens konsekvenser. Mange er blevet arbejdsløse og mange, mange flere oplever den 11 

usikkerhed som det giver, at være i risiko-zonen. 12 

I årtier har liberalisterne fortalt os, at de frie markedskræfter nok skulle løse alle problemer og 13 

skabe velstand og lykke for alle. 14 

Banker, finansinstitutter og kapitalfonde skulle bare have frit slag – kapitalismen skulle hverken 15 

tøjles eller reguleres. 16 

Markedets usynlige hånd skulle nok løse alle problemer – ja nogle gange kunne man få det indtryk, 17 

at markedet nærmest var en slags gud. 18 

Alt det, der tilhører fællesskabet skulle til gengæld fylde mindre. Den offentlige sektor skulle 19 

skæres ned. Der skulle privatiseres og udliciteres. Mere skulle være privat – i sundhedssektoren, i 20 

ældreplejen ja, snart sagt over det hele. 21 

Sådan lød det fra Georg W. Bush og folkene omkring ham. Sådan lød det fra Anders Fogh 22 

Rasmussen. Og sådan lød det fra Lars Løkke Rasmussen. 23 
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Også på dette punkt tog højrefløjen fejl. 24 

Et stærkt fællesskab 25 

Lige nu oplever vi en verdensomspændende økonomisk krise, som kaster millioner af mennesker ud 26 

i arbejdsløshed. Som tvinger familier til at gå fra hus og hjem. Som pludselig truer med at rive den 27 

trygge hverdag i stykker for mange helt almindelige, hårdtarbejdende familier. 28 

I Danmark har vi heldigvis stadig en stærk offentlig sektor og et stærkt velfærdssamfund, som kan 29 

afbøde NOGLE af skadesvirkningerne. Men også herhjemme mærker vi de ubehagelige følger af 30 

krisen. 31 

Hver eneste uge mister over 1.000 danskere deres job. 32 

Mennesker som har knoklet for vores samfund. Mennesker som gerne VIL yde en indsats – med at 33 

bygge huse, køre bus eller arbejde på slagteri – står nu pludselig med en fyreseddel i hånden. Pænt 34 

farvel og tak! 35 

Mange føler sig utrygge og tænker på, hvordan de nu skal få tingene til at hænge sammen. Hvad 36 

med økonomien? Hvad med huset? Hvad med børnene? 37 

Det er netop i sådan en situation, at vi har brug for hinanden. 38 

Vi har brug for det stærke fællesskab, som rækker en hånd ud, når det hele bliver svært. Som sikrer 39 

at ingen går rabundus. Som sikrer hjælpen til at finde et nyt job. Et fællesskab, som stiller op med 40 

tilbud om omskoling og videreuddannelse, hvis DET er nødvendigt. 41 

Mennesker er stærke – og når vi står sammen, så kan vi klare alle udfordringer. Men det kræver, at 42 

vi tænker på hinanden. At vi tænker på helheden. 43 

Opgør med grådigheden 44 

Finanskrisen er skabt af mennesker, som havde alt for travlt med kun at tænke på sig selv. Der blev 45 

spekuleret i de hurtige gevinster. Det handlede bare om at skrabe til sig. 46 

Der var lønfest på direktionsgangene – ja nogle gange ligefrem løn-orgier! 47 
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Bankdirektører i en provinsbank skulle pludselig have aktieoptioner for 100 millioner. 48 

En kone til en lovlig smart IT-direktør spankulerede omkring med en ring på fingeren til 40 49 

millioner.  50 

I den sidste del af grådighedens og liberalismens æra var der ingen grænser for galskaben. 51 

Jeg tror, at mange almindelige danskere, som tjener deres penge gennem helt regulært arbejde, er 52 

dødtrætte af at betale prisen for den griskhed og grådighed, der har præget store dele af samfundets 53 

elite. 54 

De vil gerne have, at der er rimelighed mellem det man yder, og det man modtager. 55 

Grådighedens og griskhedens æra er ovre. Liberalismens æra er forbi. Der er nu efterspørgsel efter 56 

helt andre værdier end højrefløjens. 57 

Jeg taler om værdier som ansvarlighed, social tryghed og fællesskab. Venstrefløjens værdier. Vores 58 

værdier. 59 

Der skal ikke længere føres en politik, der kun gavner dem, der har mest i forvejen. Nu skal der 60 

handles ansvarligt. Vi må tænke på helheden og sikre os, at vi får alle med. 61 

Vi ved, at en demokratisk regulering af markedet er nødvendig, hvis ikke kapitalismen skal løbe 62 

løbsk. 63 

Det er jo derfor vi er socialister. 64 

USA viste vej 65 

I USA valgte et stort flertal af befolkningen i november sidste år at tage et opgør med George W. 66 

Bush og hans politik. 67 

Barack Obama er ikke socialist. Men valget af Obama var et opgør med den liberalistiske tankegang 68 

om, at markedet kan styre alt. 69 
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Det var et opgør med tankegangen om, at bare millionærerne får skattelettelser, så skal det nok 70 

skabe fremgang i resten af samfundet. 71 

Og det var et opgør med hele dem krigsstemning og os-mod-dem-retorik, der desværre har præget 72 

verden under Bush og Fogh. 73 

Amerikanerne havde fået nok. De ønskede forandring. Og de havde modet til selv at skabe den. 74 

Ingen fornyelse med Løkke 75 

Danskerne vil også gerne have forandring. Vi har godt nok lige fået en ny statsminister – men ærligt 76 

talt: Han føles ikke ny. 77 

Lars Løkke Rasmussen ER jo heller ikke ny. Han har været en central minister i alle regeringer 78 

siden 2001. Og han siger jo selv, at han ikke vil stå for forandring. Kort sagt: Lars Løkke er ”mere 79 

af det samme”. 80 

Lad mig give Jer et par eksempler. 81 

Lars Løkke Rasmussen har lige fra han gik ind i lokalpolitik for mange år siden, været optaget af at 82 

udfordre og undergrave den offentlige sektor. Med de såkaldte ”frit-valgs-ordninger”. Med 83 

udliciteringer. Med privatiseringer. 84 

Lars Løkke har som sundhedsminister stået i spidsen for opsplitningen af vores sundhedsvæsen i et 85 

A- og et B-hold. 86 

Det er ikke sket ved at tage en åben politisk kamp, for Løkke ved udmærket at langt de fleste 87 

danskere er tilhængere af et offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang for alle. 88 

Løkke har valgt en strategi som jeg godt tør betegne som snigende privatisering. Regeringen har 89 

opfordret folk til at tegne private sundhedsforsikringer ved at gøre dem skattefrie. I dag har ti gange 90 

så mange danskere en privat sundhedsforsikring som i 2001. 91 

Og regeringen har favoriseret privathospitalerne ved at give dem overbetaling for operationer – 92 

endda i en grad, så selv de konservative blev nød til at råbe STOP. 93 
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Anders Fogh Rasmussen var ikke nogen skabs-socialdemokrat. Jeg kan love Jer for, at det er Lars 94 

Løkke heller ikke. Han er liberalist! 95 

Pilskæv skattereform 96 

Den nye statsminister var også hovedarkitekten bag den såkaldte rødvinsreform. Eller skal vi sige 97 

champagnereform? 98 

Her valgte regeringen og Dansk Folkeparti – midt under en alvorlig økonomisk krise, hvor der er 99 

brug for, at vi tænker på helheden – at forgylde bankdirektørerne med seks-cifrede skattelettelser, 100 

mens den lavtlønnede lønmodtager og pensionisten fik en lang næse. 101 

Lars Løkke sad for bordenden – champagnereformen er hans reform. 102 

Lad mig sige det klart og tydeligt: Den skattereform er pil-skæv. 103 

Jeg kan love Jer for, at den bliver ændret, så snart vi får en ny regering. 104 

Samling i oppositionen 105 

Mens regeringen er ideforladt, træt og nedslidt, er der kommet samling på tropperne i oppositionen. 106 

Trætheden over VKO-regeringen med al dens blokpolitik, ulighed og liberalisme er blevet til et 107 

spirende håb om forandring. 108 

Et håb om en ny start for Danmark, hvor værdier som ansvarlighed, social tryghed og fællesskab er 109 

de bærende elementer. 110 

Da vi på vores landsmøde for tre år siden besluttede, at vi ville arbejde på at samle oppositionen og 111 

skabe grundlag for en ny centrum-venstre regering med deltagelse af SF, var der ikke mange der 112 

troede på det projekt. 113 

Men det seneste år har der været masser af fremskridt. 114 

Samarbejdet med Helle Thorning-Schmidt og Socialdemokraterne fungerer rigtig godt. Vi har 115 

opbygget et tæt og tillidsfyldt samarbejde, og fundet ud af, at der er mere der samler end skiller. 116 
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Vi har sammen formuleret integrations-programmet Plads til alle, der vil. 117 

Vi har fremlagt en fælles plan om hjælp til de trængte kommuner. 118 

Og vi kom og gik sammen under skatteforhandlingerne. 119 

SF og Socialdemokraterne har et tæt samarbejde i hverdagen på alle afgørende felter. 120 

Et historisk tæt samarbejde 121 

 122 

Jeg vil godt her i dag kvittere for det konstruktive samarbejde. Det er skønt, at der nu er fælles 123 

fodslag mellem oppositionens toneangivende partier. 124 

De radikale har også valgt at melde klart ud, og placerer sig nu blandt de partier, der foretrækker en 125 

centrum-venstre regering. 126 

Dermed er oppositionen i dag mere samlet og kampklar end på noget andet tidspunkt siden 2001. 127 

Det kan vi godt være stolte af i SF. Det var OS, der startede den proces. 128 

Kære venner! 129 

Regeringen er trængt i defensiven. 130 

Hvis de gode takter i oppositionen fortsætter, så tror jeg snart, at vi har Danmarks første kvindelige 131 

statsminister. 132 

Og lad mig bare sige det lige ud: Helle bliver en fremragende statsminister! 133 

Fremgang forpligter 134 

Siden vi mødtes til landsmøde sidst er der sket rigtig meget i SF. Vi har formået at fastholde den 135 

flotte fremgang, og mange flere danskere har fået øjnene op for SF som et parti ”man godt kan 136 

stemme på”. 137 
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SF er i dag det største parti blandt de unge. Og vores ungdomsorganisation SFU er uden 138 

sammenligning den største og stærkeste i Danmark. 139 

Blandt LO-arbejderne står vi historisk stærkt. Vi har overhalet både Dansk Folkeparti og Venstre. 140 

Mere end hver femte LO-arbejder stemmer i dag på SF. 141 

Kære venner! Den fremgang skal vi være stolte af! 142 

Men vi skal også være ydmyge overfor den tillid, som befolkningen har vist vores parti. Tillid 143 

forpligter nemlig. 144 

Danskerne forventer at få andet for deres stemme end kritik og protest. De vil have løsninger og 145 

resultater. 146 

Vi skal vise, at vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi ikke er et brokke-parti, men et 147 

indflydelsesparti, som går efter at skaffe resultater. For lønmodtagerne. For de små i samfundet. For 148 

miljøet. 149 

Hård kurs mod banderne 150 

Vi skal stadig være de skarpeste kritikere af regeringen. Men kritikken kan aldrig stå alene. Vi skal 151 

også være partiet, der tænker nyt og fremlægger konstruktive løsninger på almindelige folks 152 

problemer. 153 

Lad mig give et aktuelt eksempel: 154 

Når krigen mellem bevæbnede indvandrerbander og rockere raser i gaderne, så uskyldige bliver 155 

dræbt, børnehaver sætter panserglas i vinduerne og bandemedlemmer begynder at kropsvisitere 156 

borgere på Nørrebro, så skal et moderne socialistisk parti have svar på rede hånd. 157 

Vi skal have besindige, langtidsholdbare løsninger, der stopper fødekæden til banderne – men vi 158 

skal også være parat med kontante løsninger, der virker her og nu. 159 

SF var det parti, der først præsenterede et politisk udspil med konkrete forslag til at stoppe 160 

bandekrigen. Det var allerede sidste efterår. Og siden har vi fulgt det op med flere gode udspil. 161 
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Modsat regeringen og Dansk Folkeparti går vi på to ben i retspolitikken. 162 

Vi er klar med en jernnæve til de organiserede kriminelle, der render rundt med skydevåben i 163 

gaderne. De skal i fængsel! Rockerborgene skal væk. Og de kriminelle bandemedlemmer skal 164 

mandsopdækkes. 165 

Men vi er også helt klar over, at regeringens evindelige mantra med hård straf, hård straf og hård 166 

straf ikke kan stå alene. Det har de seneste otte år vist med al ønskelig tydelighed. 167 

Derfor lægger SF også stor vægt på den sociale og den forebyggende indsats, som regeringen har 168 

svigtet og forsømt. 169 

Vi foreslår en social mandsopdækning af de unge, der er på vej ud i kriminalitet. 170 

Vi foreslår forældre-coaching, så familierne får de rigtige værktøjer til at holde børnene væk fra de 171 

kriminelle miljøer. Og vi foreslå fripladser på efterskoler og flere aflastningsfamilier. 172 

SFs retspolitik er hverken borgerlig eller blødsøden. SFs retspolitik er SUND FORNUFT! 173 

Et parti for forandring 174 

Der er nogen, der hævder, at SF ikke længere er det samme parti, som det plejer. 175 

De har fuldstændig ret. Og de tager fejl. 176 

Grundværdierne om solidaritet, social retfærdighed og ligestilling står fast. DER har vi ikke ændret 177 

os. Ikke en tøddel! 178 

Men SF er et parti, der følger med tiden. SF er et parti, for mennesker, der ønsker forandring. 179 

SF er et parti, der hele tiden udvikler sig, og kommer med nutidige løsninger på nutidens problemer. 180 

Lad mig give Jer et eksempel: Da SF – før alle andre – satte miljøet på dagsorden blev vi hånet og 181 

grinet ad. Vi blev beskyldt for at være nogle ”fodformede kratluskere”. 182 

Kære venner! I dag taler selv Venstre om behovet for en grøn revolution. 183 
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Det mod – modet til at gå forrest – skal vi holde fast i. 184 

Her på landsmødet skal vi vedtage et reformprogram, som opridser nogen af de forandringer SF vil 185 

arbejde for i de kommende år. 186 

Pejlemærkerne i programmet er mange 187 

 Lønmodtagerne skal have større indflydelse på arbejdslivet  188 

 Danmark skal være CO2-neutralt  189 

 Alle ufaglærte skal sikres en uddannelse i løbet af de næste 15 år  190 

 En samfundsbank skal sikre nye, grønne jobs og billige lån til sunde virksomheder  191 

Kom ikke og sig, at SF ikke tør gå forrest! 192 

Gør noget ved ledigheden 193 

Vi står midt i en tid, hvor meget er i forandring. En tid med store udfordringer. Men også en tid med 194 

store muligheder, hvis vi er intelligente, træffer de rigtige beslutninger og handler i rette tid. 195 

Danmark står midt i en alvorlig krise. Arbejdsløsheden er stigende – og den stiger hurtigt. Hver dag 196 

kan vi læse om nye fyringer. Firmaer, der går ned. Eller flytter produktionen til udlandet. 197 

I øjeblikket mister over tusinde danske lønmodtagere deres job hver eneste uge. Og nogle 198 

mennesker er særligt hårdt ramt: de ufaglærte, de ansatte i byggeriet og dem, der bor i 199 

udkantsområderne. 200 

Sådan en situation kræver noget af os alle sammen. Vi skal være ansvarlige. Vi skal være parate til 201 

at omstille os. Vi skal have modet og viljen til fornyelse. 202 

Men situationen stiller også krav til dem, der bestemmer. Vi kan også kræve noget af vores 203 

regering. 204 

Under en krise findes der to typer lederskab: Der er dem, der handler. Og der er dem, der lader stå 205 

til. 206 

Den borgerlige regering har valgt at lade stå til. 207 
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Mens arbejdsløsheden galopperer derudaf, siger Regeringen, at vi skal vente og se. 208 

Vente og se på hvad? På at endnu flere mennesker mister deres job? På at ledigheden bider sig fast? 209 

I dag går hver anden ny-uddannet murer direkte ud i ledighed. 210 

Skal samfundets svar til de unge virkelig være: Tillykke med svendebrevet – værsgo’ og tag plads i 211 

arbejdsløshedskøen. 212 

Jeg synes det ikke! 213 

Parat til nye jobs 214 

SF har taget krisen alvorligt fra dag et. Vi har været parat til at tage ansvaret på os i forbindelse med 215 

de to bankpakker. Også selvom det ikke var særlig populært. Men det var nødvendigt, for at sikre at 216 

sunde, fornuftige virksomheder fortsat kan låne penge. 217 

Vi har fremlagt flere job- og vækstplaner med konkrete forslag, der kan skabe nye arbejdspladser, 218 

ny vækst og ny optimisme. 219 

Nogle af vores forslag virker her-og-nu. Som når vi vil sætte gang i renovering af de nedslidte 220 

skoler og plejehjem. Eller bygge nye billige boliger. Eller fremrykke investeringer i vindmøller og 221 

biogasanlæg. 222 

Det vil skabe jobs til både faglærte og ufaglærte – i byggeriet og i industrien. 223 

Og vi VED det virker. 224 

INGEN ved derimod om regeringens politik med at give skattelettelser til de rigeste vil virke. Vi 225 

ved ikke om pengene fyres af på flere rejser til Dubai. Eller til luksusvarer produceret i udlandet. 226 

Eller de bare ryger ind på bankbogen. 227 

Vi ved det ikke – og regeringen ved det heller ikke. 228 

En alvorlig udfodring 229 

Det er ikke bare her-og-nu at SF har de bedste løsninger. 230 
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SF er også det parti, der har de bedste svar, når det handler om, hvad vi skal leve af i fremtiden. 231 

Ved siden af den økonomiske krise står vi midt i en klima-krise. Den globale opvarmning truer med 232 

at skabe oversvømmelser, naturkatastrofer, flygtningestrømme. 233 

Den truer med at ødelægge menneskers liv – først i den fattige del af verden, men på sigt går ingen 234 

fri. 235 

Klimakrisen er et resultat af mange års skødesløshed og laden stå til. Liberalisterne troede, at de frie 236 

markedskræfter kunne løse alle problemer, hvis bare de fik frit spil. De tog fuldstændig fejl. 237 

Markedsøkonomi har mange fordele, men markedet skal reguleres fornuftigt. Ellers går det galt. Det 238 

viser hele klima-krisen os. 239 

Vi må erkende, at vi ikke bare kan forsætte som nu. Vi må handle ansvarligt og gøre noget - før det 240 

er for sent. 241 

Den enorme opgave vil vi gerne være med til at løse i SF. 242 

Vi var det første parti, der for alvor tog miljøet alvorligt. 243 

Vi var det første parti, der tog klima-problemerne alvorligt. 244 

Og vi er det første parti, der tør sige, at løsningen af finanskrisen og klima-krisen hænger sammen. 245 

Tænk klima og jobs sammen 246 

Vi står lige nu ved en afgørende skillevej: vil vi fortsætte den tankeløse politik, hvor fri 247 

markedsøkonomi vægter højere end hensynet til mennesker og klimaet. 248 

Eller ønsker vi et ansvarligt Europa, hvor sociale hensyn og hensynet til næste generationer står 249 

øverst på den politiske dagsorden. 250 

Hvis vi sammentænker de to store udfordringer, vi står overfor, har vi en enestående mulighed for at 251 

løse dem begge. Ved at kickstarte en grøn revolution får vi mulighed for at skabe en bæredygtig 252 

vækst. 253 
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SF har sammen med den Grønne Gruppe i Europaparlamentet fremlagt en grøn vækstplan for 254 

Europa. Progressive økonomer og erhvervsfolk har givet deres inputs. 255 

Nu står vi med en fornuftig plan, der på 5 år sikrer 5 millioner nye arbejdspladser i hele Europa. 256 

Lad mig give Jer et eksempel: 257 

Østersøen er et af de områder som rummer et stort potentiale for vedvarende energi. Alene i 258 

området omkring Kriegers Flak er der plads til over 1.000 store havvindmøller. 259 

Det kan blive verdens største vindmøllepark, som kan levere strøm til 2 millioner mennesker. 260 

Og skabe tusindvis af fornuftige, grønne industri-jobs til danske lønmodtagere. 261 

Det er dén vej, vi skal! 262 

Vi skal kæde klima og beskæftigelse sammen. Og vi skal være partiet, der slår fast at klimakrisen 263 

og den økonomiske krise kan løses samlet – hvis vi tør tænke nyt. Også i Europa. 264 

Men de sidste 5 år har højrefløjen styret Europa. Den har skabt finanskrise, stigende arbejdsløshed 265 

og en voksende klimatrussel. Vi vil vende denne udvikling.  266 

Som del af Europa-Parlamentets femte største gruppe; European Greens, er SF dét danske parti, der 267 

har størst “grøn” indflydelse i EU. Det betyder, at vores dygtige SF-hold med Margrete Auken i 268 

spidsen kan gøre en ægte forskel i Europa.  269 

SF skal indvarsle forandring i Europa og sørge for, at de progressive kræfter lægger kursen.  270 

Skal vi ikke love hinanden, at vi giver den skalle for at sikre SF solid fremgang ved valget til 271 

Europaparlamentet d. 7. juni. 272 

Forandring i kommunerne 273 

Der er brug for forandring i Danmark: Vi skal opbygge stærke fællesskaber, der giver tryghed, 274 

omsorg for hinanden og gå-på-mod i hverdagen.  275 
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Vi har mistet tålmodigheden med de borgerlige. De har brugt næsten ti at på at bevise, at de ikke 276 

kan løse samfundets problemer.  277 

Derfor knokler vi hver eneste dag for at sikre en stærk opposition og en ny regering. Men gode 278 

viljer på Christiansborg gør det ikke alene.  279 

Skal vi forandre Danmark og opbygge stærke fællesskaber, der sikrer tryghed til den enkelte, starter 280 

det hele ude i landet. I byerne. Ude i kommunerne. 281 

I velfærdssamfundets maskinrum.  282 

Stop udsultningen af kommunerne 283 

SF er parat til at tage ansvar i alle landets kommuner og vi vil arbejde benhårdt for konkrete 284 

forbedringer af bustransporten, folkeskolen og ældreomsorgen.  285 

Selvom den borgerlige regering presser kommunernes økonomi i knæ, vil SF ikke nøjes med at 286 

pege fingre på sidelinjen. Vi er et indflydelsesparti, der knokler for at løse danskernes problemer og 287 

forbedre den enkeltes tilværelse.  288 

Og helt ærligt: Selvom Lars Løkke udsulter kommunernes økonomi, så VED jeg, at et stærkt SF er 289 

enhver kommunes bedste forsikring om en gunstig udvikling.  290 

Men jeg vil gerne slå én ting fast. Til vores kommunalpolitikere og til de mange danskere, der er 291 

bekymrede over nedslidningen af den lokale velfærd. 292 

SF har sat alle sejl til i Folketinget for at sikre kommunerne bedre økonomi og 293 

udviklingsmuligheder til både byerne og udkantsområderne.  294 

Du kan stole på at en ny centrum-venstre-regering vil give kommunerne REEL mulighed for at 295 

investere i de lokale folkeskoler, ældreomsorgen og forbedre de lokale busruter.  296 

Når efterårets kommunalvalg kommer, så lad os gøre det sammen. Det er HELE SF, der slås for 297 

bedre vilkår i kommunerne. 298 
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I SF er vi glade for den støtte vi modtager fra befolkningen. Vi er dybt taknemmelige over for den 299 

fremgang vi har oplevet på det seneste. Og vi vil bruge den styrke, som fremgangen giver, til at 300 

skabe forandring. I kommunerne. I Danmark. I Europa. 301 

SF gør en forskel 302 

Griskhedens og liberalismens æra er forbi. Nu er det vores værdier, der skal drive samfundet 303 

fremad: Ansvarlig, social tryghed og fællesskab. 304 

Det betyder en helt ny udenrigspolitik, og et opgør med uligheden og den nye fattigdom. 305 

Vi er klar til at tage fat og bruge hele vores styrke på at skabe et bedre Danmark. 306 

Vi vil bruge vores styrke til at ambitiøs klimaindsats – med omstilling til vedvarende energi og 307 

bedre kollektiv trafik. 308 

SF vil bruge vores styrke til at skabe nye arbejdspladser og grøn vækst – så Danmark kommer 309 

sikkert gennem krisen. 310 

SF vil bruge styrken til at skabe ordentlig velfærd – i ældreplejen, i børnehaverne og på sygehusene. 311 

SF vil bruge styrken til et historisk sats på uddannelse – i folkeskolen, på erhvervsuddannelserne og 312 

med efteruddannelse, der giver de ufaglærte nye muligheder. 313 

Kære venner! Jeg håber, at vi får et rigtigt godt landsmøde.  314 

 315 
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Opad bakke i modvind  1 

Vi tager nu hul på tre spændende dage, hvor vi skal i arbejdstøjet og sammen finde ud af, hvordan 2 
vi bringer vores fælles projekt - et bedre Danmark – fremad.  3 

Jeg vil gerne byde jer alle velkommen – og en særlig varm velkomst synes jeg, vi skal give til de 4 
mange nye medlemmer og de mange, der er med på et SF-landsmøde for første gang. 5 

Jeg håber, at de garvede landsmødedeltagere vil hjælpe de nye med at finde sig godt til rette. 6 
Velkommen alle sammen!  7 

Da I for fem år siden valgte mig som formand, og vi startede vores fælles rejse var vejen lang.  8 

Kan I huske, hvordan verden så ud for fem år siden?  9 

Det var dengang Bush og Fogh og co. førte krig i Irak.  10 

Det var dengang Anders Fogh og Bjørn Lomborg fuldstændig afviste behovet for en indsats for 11 
klimaet.  12 

Socialdemokratiet havde lige fået det dårligste valg i mange, mange år. Og Helle Thorning-Schmidt 13 
havde kun haft et par uger i formandsstolen. Vi var gået tilbage til 6 procent af stemmerne. Pia 14 

Kjærsgaard og Anders Fogh kørte med klatten.  15 

Det var ikke bare ”op ad bakke”. Der var også strid modvind.  16 

Men selvom man ikke levnede os mange chancer, så tog vi den kæmpestore opgave på os.  17 

SF ville SAMLE oppositionen. Vi ville SKABE et nyt flertal. Vi ville FORANDRE Danmark.  18 

Det så svært ud – det må vi erkende. Men vi gav ikke op.  19 

Vi blev ved med at pege på nødvendigheden af fælles fodslag i oppositionen.  20 

Vi blev ved med at række hånden ud til samarbejde.  21 

Og først og fremmest blev vi ved med at udvikle nye ideer og nye politiske løsninger til gavn for 22 

danskerne. 23 

Politisk forår  24 

I DAG er der flertal for en ny regering. 25 

SF står til det bedste valg nogensinde.  26 

Vores SLID var ikke forgæves. Det er blevet forår i dansk politik!  27 

Og foråret kan mærkes i SF. Overalt i SF blomstrer nye ideer frem.  28 

Vi har sået et frø af håb hos mange. Et håb om forandring.  29 
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Når jeg ser ud over Jer i dag, så ser jeg et parti, der gror og trives og som vokser sig stærkere dag 30 

for dag.  31 

Men vi kan kun klare det daglige politiske blæsevejr, fordi vi har et stærkt rodnet i partiet. Et 32 
netværk af rødder, der starter ved jer, der er til stede i dag i salen, forgrener sig videre til de mere 33 
end 18.000 medlemmer, der nu er i SF og videre endnu til de mange, mange vælgere i alle hjørner 34 
af landet.  35 

Tak til Jer alle. I giver SF næring.  36 

Lad mig her på dette landsmøde, der også er mit jubilæum som formand sige: 37 

Det har været en sand fornøjelse at være formand for SF de seneste fem år.  38 

Jeg har personligt oplevet en varme, et engagement og et gå-på-mod uden lige, hver gang jeg har 39 
været ude i landet.  40 

På gymnasiet i Randers. Og på slagteriet i Sæby. Og på gågaden i Nakskov. Og på stenbroen i 41 
København. Og alle andre steder jeg har været, lever ønsket om forandring og troen på, at SF kan 42 

være med til at skabe den.  43 

Tak for tilliden  44 

Rigtig, rigtig mange har givet os deres tillid.  45 

Det så vi ved valget til Europa-Parlamentet, hvor vi fordoblede vores stemmetal – og hvor erfaring 46 

og fornyelse nu går smukt hånd i hånd.  47 

Og vi så det senest ved efterårets kommunalvalg, hvor vi fordoblede antallet af SF-48 

byrådsmedlemmer og hvor SF nu for første gang nogensinde er repræsenteret i SAMTLIGE af 49 
landets byråd og regionsråd.  50 

Det er et udtryk for den tillid befolkningen har til os.  51 

Den tillid skal vi passe rigtig godt på.  52 

Og vi skal huske, at vi har fået den, fordi de stoler på, at vi er dem, der kan sørge for, at sygehusene 53 
fungerer, at alle unge får en uddannelse og at vi får skabt nye arbejdspladser og fremgang i 54 
økonomien.  55 

Ikke passet godt på Danmark 56 

Vi har nået meget de seneste fem år, men opgaven er langtfra løst.  57 

Vi står nu foran at skulle tage det næste store skridt.  58 

Vi er parate til at føre vores politik ud i livet.  59 

Som en helt, helt afgørende del af en ny centrum-venstre-regering.  60 

Udfordringerne, der venter foran os, er kæmpestore.  61 
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Arbejdsløsheden er høj. Ordrebøgerne er tomme. Og på de byggepladser, der før summede af liv og 62 

aktivitet, er der nu helt, helt stille.  63 

Der er ikke blevet passet godt på vores land.  64 

Der er blevet sløset og man har ladet stå til i forhold til økonomien.  65 

Der er delt skattelettelser ud, men ikke investeret i arbejdspladser og uddannelse.  66 

Der er alene tænkt på de borgerlige kernevælgere nord for København – men man har glemt resten 67 

af Danmark, hvor arbejdspladser, skoler og sygehuse lukkes.  68 

Lars Løkke siger, han er "lille Lars fra Græsted". I virkeligheden er han ”lille Lars FOR Græsted og 69 
omegn”.… 70 

Kære venner! Det kan vi gøre bedre!  71 

SF skal ikke i regering for taburetternes skyld. Eller på grund af ministerbilerne eller hvad-ved-jeg.  72 

Ærligt talt: Jeg trives fint i min Fiat.  73 

SF skal i regering af én eneste grund: Vi vil skabe mærkbar fremgang for den almindelige dansker.  74 

Håndværkeren og HK’eren. Skolelæreren og sygeplejersken. Akademikeren og politibetjenten – og 75 

alle andre, der dagligt gør deres del til, at Danmark er et godt land - skal kunne mærke – helt ind i 76 
hjertekulen - at en ny regering ARBEJDER FOR DEM.  77 

Hver eneste dag vil vi knokle for at skabe nye jobs, udvikle velfærden og få vores økonomi på ret 78 

kurs igen.  79 

Det ka' lade sig gøre!  80 

Min vision for Danmark 81 

Jeg er i politik af én eneste grund: Jeg har en vision for Danmark.  82 

For jeg elsker det her land, selv når det hele ser lidt gråt ud. Og jeg er stolt af de resultater – det 83 
velfærdssamfund - som vi, vores forældre og vores bedsteforældre har fået til at blomstre.  84 

Den følelse tror jeg, at jeg deler med de fleste danskere.  85 

Men jeg har også en drøm om, at vi sammen kan skabe forandring og gøre vores land endnu bedre.  86 

Jeg har en drøm om, at vi kan skabe et Danmark, hvor der er brug for alle, og hvor alle mennesker 87 
får en fair chance for at udvikle sig og bidrage.  88 

Kære venner! 89 

Vi står ved en skillevej. Vi kan enten vælge et samfund, hvor man skal klare sig selv og hvor man 90 
skal betale ved kasseapparatet, før man kan få hjælp. 91 
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Eller vi kan vælge et samfund, hvor vi samarbejder; hvor vi sikrer alle ordentlige vilkår og hvor vi 92 

hjælpes ad. 93 
I SF vælger vi det sidste! 94 

Det danske samfund er ikke blevet stærkt, fordi vi har store lagre af olie, guld eller diamanter i 95 
vores undergrund. 96 

Vi er ikke blevet et rigt land takket være en håndfuld genier og ”enere”. 97 

Danmark har haft fremgang, fordi det langt hen ad vejen er lykkedes at skabe den sociale tryghed, 98 
der gør, at mange mennesker får chancen for at udvikle sig. 99 

Min drøm er, at vi om fem år vil have verdens bedste velfærdssamfund. 100 

Det kan lade sig gøre. Men det kommer ikke af sig selv. Det kræver hårdt arbejde. Det kræver 101 
skarpe prioriteringer. Og det kræver, at vi går i gang med det samme, for fremtiden starter som 102 
bekendt lige nu. 103 

Særligt tre områder er vigtige at få prioriteret: Uddannelse, sundhed og økonomisk vækst. 104 

Fokus på skolen 105 

Inden for uddannelse er der nok at tage fat på. 106 

I årevis har vi tudet de unge ørerne fulde med budskabet om, at uddannelse er vigtigt. Det budskab 107 
er i dag mere rigtigt end nogensinde, for vi får brug for uddannet arbejdskraft. 108 

I nogle lande er en anstændig skolegang et privilegium forbeholdt de få, hvis forældre har råd til 109 
brugerbetalingen på de dyre private skoler. 110 

For mig er det en bærende værdi i det danske samfund, at alle børn og unge – uanset deres baggrund 111 
– får mulighed for en tryg barndom og en ordentlig skolegang på højt fagligt niveau. 112 

I dag kan børn falde bagud fagligt, fordi der ikke er tid til at tage sig af den enkelte elev. 113 

Om fem år skal det være anderledes! 114 

Det skal vi sikre ved at prioritere Folkeskolen. 115 

Vi skal konstant videreuddanne lærerne, så vi sikrer, at vores børn har verdens bedste undervisere 116 
og moderne undervisningsmaterialer. 117 

Det er den viden, vi putter ind i børnenes hoveder, som vi alle skal leve af i fremtiden. 118 

Hvis Martin fra Esbjerg eller Maria fra Nakskov ikke får succesoplevelser, der giver dem mod på 119 

videre uddannelse, hvis ikke de lærer at læse, skrive og regne, så fejler vi som fællesskab. Så kan 120 

vores ambition om lige muligheder til alle ikke indfries. 121 

Derfor er fokus på Folkeskolen vigtig! Derfor skal SF i regering! 122 
 123 
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To lærere i de små klasser 124 

Lad mig her I DAG give jer et helt konkret løfte. 125 

Når SF kommer i regering vil vi sørge for, at børnene har to lærere - eller undervisningsassistenter - 126 
i de små klasser. 127 

I både dansk og matematik, så alle tidligt lærer at læse, skrive og regne. 128 

TO lærere i dansk og matematik. Så ingen børn bliver ladt i stikken og sakker bagud, fordi læreren 129 

ikke har tid. 130 

Sådan bli’r DET. Det kan i regne med – med SF i regering! 131 

Praktikpladser til alle 132 

Også på erhvervsuddannelserne sejler det.  133 

I dag mangler omkring 8.000 unge en praktikplads. Og uden praktikplads er der stor risiko for, at 134 
uddannelsen aldrig bliver gjort færdig.  135 

En lille historie fra det virkelige liv. En julefrokost i familien. En ung mand, der ikke siger så meget 136 

når der er mere end 10 mennesker rundt om bordet.  137 

Pludselig taler han som et vandfald – endda uden at have drukket af snapsen.  138 

Hvad er der sket? Jo, han har fået en læreplads. Men ikke nok med det. For at komme frem og 139 
tilbage har han måttet anskaffe en bil.  140 

Og ikke nok med det. For at have noget at putte i bilen har han fået sig en kæreste. Det er 3 hurtige 141 
forfremmelser på en gang.  142 

Den unge mand, som jeg kender, var heldig. Han fik chancen.  143 

Tusindvis af unge får ikke nogen praktikplads. De får ikke chancen. De får en helt, helt forkert start 144 
på arbejdslivet.  145 

Om fem år skal det være anderledes!  146 

SF vil sikre praktikpladser i alle de fag, hvor vi ved, at vi kommer til at mangle arbejdskraft i 147 
fremtiden. Det skal ske, ved at virksomheder, der udfører arbejde for kommuner SKAL tage 148 
lærlinge.  149 

Og det skal ske, ved at skolepraktikordningen skal udvides og kvaliteten forbedres.  150 

Uddannelse i hele landet 151 

Og så skal det være sådan, at man kan få en uddannelse, uanset hvor man bor i landet. Som det er 152 
nu, må mange skoler og uddannelses-steder i provinsen lukke.  153 
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Og i ni af landets såkaldte udkantskommuner er uddannelsesniveauet ligefrem lavere i dag end det 154 

var for syv år siden.  155 

Vi skal sikre, at der er uddannelsesmuligheder i hele landet.  156 

Danmark er mere end København. Danmark skal hænge sammen – ikke splittes yderligere op.  157 

Kære venner! Det er derfor SF skal i regering!  158 

Farlig udvikling i gang 159 

Vi skal også modsætte os opsplitningen i et A- og et B- hold indenfor sundhedsvæsenet.  160 

Langt de fleste danskere vil gerne være med til at betale for naboen, hvis ulykken skulle være ude, 161 
og sygdommen skulle ramme ham.  162 

Vi vil gerne tage os af hinanden. Og vi er stolte af lægeløftet, hvor lægen lover, at han »vil bære 163 
lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige.«  164 

Det er en rigtig flot grundindstilling, som vi kan være stolte af!  165 

Men der er en alarmerende udvikling i gang.  166 

JEG bliver bekymret, når vi oplever massefyringer på vores fælles sygehuse, mens 167 

privathospitalerne favoriseres og over-betales.  168 

Og jeg er bekymret over, at antallet af danskere med en privat sundhedsforsikring i baglommen er 169 
mere end ti-doblet under denne regering – blandt andet fordi man har gjort forsikringerne skattefri.  170 

Nu er tiden kommet til at vi danskere stopper op. Har vi tænkt den udvikling igennem? Ønsker vi at 171 
privatisere sundhedsvæsenet? Er det virkelig den vej Danmark skal?  172 

Tænk jer, hvis I en dag stod foran en lille dreng, der i sin iver for at klatre helt til tops i klatretræet, 173 
var faldet ned og havde brækket sit ben. Og at I for at få hjælp, skulle opgive policenummeret på 174 

Jeres sundhedsforsikringen.  175 

Det må aldrig ske i Danmark.  176 

Kære venner! Det er derfor SF skal i regering!  177 

Verdens bedste sygehuse 178 

Om fem år skal vi have et sundhedsvæsen som er et af verdens allerbedste – et fælles 179 
sundhedsvæsen, hvor der er fri og lige adgang for alle. Med de mest kompetente læger. De 180 
skarpeste kirurger. De mest effektive strålekanoner. Og de nyeste behandlingsformer.  181 

Det er min vision.  182 

Vi vil have et sundhedsvæsen, hvor vi tager hensyn til dem, der er mest syge. Et sundhedsvæsen, 183 

hvor vi sørger for, at de meget alvorligt syge får den livsvigtige behandling, de har brug for, så 184 
hurtigt som overhovedet muligt.  185 
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I dag har vi en behandlingsgaranti, der tvinger sygehusene til at give samme prioritet til patienter 186 

med småskader, som til de alvorligt syge patienter, hvor ventetid kan få alvorlige konsekvenser for 187 
helbredet – det er misforstået lighed.  188 

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at den almindelige dansker er helt med på, at en nedgroet negl må 189 
vente, til naboen er blevet behandlet for sin livstruende kræftsygdom. Jeg ved, at danskerne gerne 190 
vil være med til at tage dét hensyn.  191 

De mest syge skal behandles først. SF vil derfor indføre en bedre behandlingsgaranti, der tillader at 192 
tage hensyn og prioritere.  193 

Vi kan ikke skabe sygehuse i verdensklasse uden penge. Og pengene finder vi ved en fair 194 

skattereform og ved at omprioritere inden for sundhedsvæsenet.  195 

På den måde hjælper vi alle i fællesskab de 22.000 hjertepatienter, der i dag står alt for længe på 196 
venteliste. Vi hjælper den kræftpatient, vi desværre næsten alle sammen kender, der venter alt for 197 
længe på at få stillet den rigtige diagnose. Og vi hjælper hinanden med at få et bedre Danmark.  198 

Kære venner! Det er min vision. Det er derfor SF skal i regering!  199 

Sæt gang i Danmark  200 

Vores landsmøde bærer i år titlen ”Ud af krisen – op i gear”.  201 

Min vision er et Danmark, hvor der er brug for alle. Og hvor vi tør sejle op mod krisen – i stedet for 202 

blot at læne os tilbage og passivt se til.  203 

Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor vi ikke nu – i en periode med lavkonjunktur – renoverer vores 204 

nedslidte skoler, institutioner og plejehjem.  205 

Eller hvorfor vi ikke netop nu sætter gang i energi-renoveringer af både boliger og offentlige 206 
institutioner. Det vil sætte gang i beskæftigelsen, gavne klimaet og hurtigt tjene sig hjem i sparede 207 

energi-udgifter. 208 

Det skal gøres alligevel. Hvorfor så ikke nu, hvor ledigheden er høj og beskæftigelsen trænger til et 209 
boost?  210 

Hvis SF var i regering ville der komme gang i hjulene. Det kan jeg forsikre jer for! Derfor skal SF i 211 
regering.  212 

Et sundt erhvervsliv  213 

Også industri og landbrug mærker krisen – og fortjener vores opmærksomhed.  214 

INGEN er i tvivl om, at SFs hjerte banker for vores sygehuse, ældreplejen, daginstitutionerne og 215 
skolerne.  216 

VI ved derfor også - om nogen – at et velfungerende velfærdssamfund skal finansieres og det 217 
kræver sunde virksomheder, som kan klare sig i den hårde konkurrence på verdensmarkedet.  218 
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Jeg har dyb, dyb respekt for de offentligt ansatte – de yder en fantastisk indsats hver eneste dag – 219 

men min vision om Danmark som verdens bedste velfærdssamfund kan kun realiseres, hvis vi også 220 
er i stand til at skabe de bedste rammer for et sundt erhvervsliv.  221 

SF skal være det parti, der formulerer fremtidens erhvervspolitik. Vi skal være dem, der tydeligst 222 
formulerer, hvad Danmark skal leve af i fremtiden.  223 

Vi skal turde udpege vinderne – og satse på dem.  224 

I stedet for at strø hovedløse erhvervstilskud ud over hele paletten, skal vi udvælge de brancher og 225 
erhverv, hvor Danmark har den bedste vinder-chance i den globale konkurrence.  226 

Vi skal prioritere morgendagens vækstbrancher – dem, der også giver arbejdspladser i vores land 227 

om 10, 20 og 30 år.  228 

Og så skal virksomhederne selvfølgelig have klar besked om, at de også har et stort ansvar overfor 229 
både klima og miljø. Samfundet skal støtte – men også stille krav. Fremtidens virksomheder skal 230 
være bæredygtige i mere end en forstand!  231 

Boom for iværksættere 232 

Jeg har også en vision om at gøre Danmark til verdens iværksætter-nation nr. 1.  233 

Det skal være lettere at starte virksomhed i Danmark. Vi ved, at iværksætterne er afgørende for den 234 
samlede vækst i samfundet.  235 

Udvikling, nye produkter og arbejdspladser skabes i høj grad af nye virksomheder skabt af 236 
iværksættere.  237 

Derfor kan det aldrig blive en socialistisk mærkesag at lægge hindringer i vejen for at ”den gode 238 
ide” kan omsættes til produktion. Tværtimod.  239 

Vi skal rydde op og i reglerne og gøre det enklere at starte virksomhed.  240 

Vi skal støtte iværksætterne gennem offentlige indkøb.  241 

Og samfundet skal stille risikovillig kapital til rådighed for iværksætterne.  242 

Markedet – bankerne – løser ikke den opgave af sig selv. Så må samfundet træde til.  243 

Lad os for eksempel bruge nogle af statens renteindtægter fra bankpakkerne til at sikre opstart af 244 
nye virksomheder i yderområderne.  245 

Derfor skal SF i regering!  246 

En bedre verden er mulig 247 

Min vision er ikke begrænset til at skabe et bedre Danmark. Vi skal også have visioner, der rækker 248 

også ud over Danmarks grænser. Vi skal turde sige, at en bedre verden er mulig.  249 
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Mine børn surfer hjemmevant rundt på Internettet og fjerne problemstillinger rykker derfor også ind 250 

i min stue i Sdr. Bjert.  251 

Vi påvirkes også, når katastrofen rammer Haiti og et helt land på få minutter kastes ud i en 252 
menneskelig tragedie af et omfang, vi slet, slet ikke forstår.  253 

Vi påvirkes, når klimaforandringerne tvinger fattige mennesker på flugt og gør store områder øde 254 
og golde.  255 

Og vi påvirkes, når skruppelløse tyranner ved hjælp af frygt, tortur og hemmeligt politi holder en 256 
befolkning nede og lader hånt om menneskerettighederne. 257 

Vi kan ikke bare lukke øjnene, når det fundamentalistiske præstestyre i Teheran henretter unge 258 

homoseksuelle eller svindler med valgresultaterne og slår hårdt ned på det unges demonstrationer 259 
for demokrati.  260 

Så er vores solidaritet entydigt med de unge, der kræver demokrati.  261 

Vi kan ikke lukke øjnene, når u-lande fastholdes i en rolle som leverandører af råstoffer, uden reelle 262 

muligheder for at udvikle sig til gavn for den brede befolkning.  263 

Eller når fattigdommen slår så hårdt, at selv børn tvinges ind i fabrikshallerne og hvor lønnen for de 264 

lange arbejdsdage kun lige netop kan betale et måltid mad og en seng.  265 

Derfor skal vi tage del i verden.  266 

Respekt for FN 267 

Danmarks ry og renomme – internationalt – HAR været bedre.  268 

Jeg holder af Danmark. Og netop derfor, er det så afgørende for mig, at Danmark i fremtiden 269 
forbindes med noget positivt ude i verden.  270 

Danmark skal være den lille – men aktive – nation i Nord, som forbindes med fred, forsoning og 271 

respekt for menneskerettigheder.  272 

Som en lille – men utrættelig – forkæmper for de fattige.  273 

Som et foregangsland inden for klima, miljø- og udviklingsbistand.  274 

Vi skal ikke bare traske i hælene på USA – selvom guderne skal videre, at det er bedre at traske 275 
efter Obama end efter Bush.  276 

Vi skal sikre et Danmark, der aktivt arbejder i internationale fora som FN, EU osv. for at sikre 277 

internationale FORPLIGTIGENDE aftaler.  278 

Danmark skal tilbage på FN-sporet og skabe fornyet respekt om folkeretten.  279 

Aldrig mere skal danske soldater sendes ud i en krig, som FN advarer imod. ALDRIG!  280 

Det er også derfor, at SF skal i regering!  281 
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Det er nu det gælder  282 

Kære venner, kære vælgere, kære danskere 283 

Det er nu, vi skal i gang. Det er NU, vi skal lave morgendagens samfund.  284 

SF har ikke de samme store valgkampspuljer, som de borgerlige partier.  285 

Kiloprisen for at få valgt en borgerlig politiker til folketinget er formentlig det 10-dobbelte af at få 286 
valgt en SFèr - eller mere – og så hævder de endda at vi ikke er gode til det med pengene.  287 

Vi ved, at vi ikke har råd til lige så mange flotte reklamer og store events.  288 

SF får ikke penge fra hverken bankerne, tobakslobbyen eller Mærsk.  289 

Men vi har noget, der er endnu stærkere. Vi har vores rodnet! Vi har vores parti, som vokser og 290 

gror. Og vi har alle jer derude – som glæder sig til det politiske forår – med et stærkt SF i en ny og 291 
handlekraftig regering.  292 

I er vores svar på de flotte reklamer, de andre partier bruger. I har argumenterne, der flytter 293 
skeptikerne – I er dem, der gør det muligt.  294 

Når I sidder ved middagsbordet, når I er på arbejdspladsen, når I møder nye mennesker – så husk, at 295 

I er SF! Tag snakken, forklar jeres synspunkter, vær åbne for den politiske debat.  296 

Og til jer derhjemme:  297 

Vi i SF har en vision. Vi vil et bedre Danmark 298 

 299 
I står snart foran valget:  300 

I skal vælge mellem et Danmark, hvor man skal klare sig selv og et Danmark, hvor vi hjælpes ad.  301 

Regeringen skal ud 302 

Hvis nogen er i tvivl om det, så har de seneste understreget, hvilket fundamentalt valg vi står 303 
overfor: Regeringen vil sætte den offentlige sektor på hestekur.  304 

I lang tid har statsministeren benægtet, at der skulle skæres på velfærden. Men i denne uge sprang 305 
katten ud af sækken: 8.000 færre ansatte i ældrepleje og børnehaver – siger regeringen.  306 

I alt vil regeringens nulvækst betyde 13 mia. mindre til velfærd. Det svarer til 30.000 færre ansatte i 307 
den offentlige sektor. Og 10.000 færre i den private sektor, som jo leverer til det offentlige.  308 

Regeringen vil lade de gamle, børnene, de handikappede og de udsatte betale for de velstilledes 309 

skattelettelser.  310 

De skal få kamp til stregen!  311 

Lad mig sige det sådan her:  312 
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Hvis I vil det Danmark, hvor uddannelse, sundhedsvæsen og bæredygtig økonomisk vækst går hånd 313 

i hånd. Hvor der er plads til alle. Og hvor alle ressourcer udnyttes.  314 

Så er det nu. Så er det vores tur.  315 

Rigtig godt landsmøde!  316 
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Kære Landsmøde 1 

Som alle her i salen, nok er klar over, så er der med den aftale som Regeringen netop har indgået med 2 

Dansk Folkeparti og de Radikale, opstået en ny situation i dansk politik. 3 

Venstre, Dansk Folkeparti og de radikale har afskaffet efterlønnen som vi kender dem. 4 

Venstre, Dansk Folkeparti og de radikale har forringet vilkårene for 400.000 danskere, der er i 50’erne – så 5 

de må gå senere på pension. 6 

Borgerlige kommentatorer og højtlønnede økonomer ansat i bankerne har klappet i hænderne. Det kan de 7 

da også sagtens. De har nemlig ikke brug for efterlønnen. 8 

De får deres tårnhøje gager og bonusser. De har råd til at holde op med at arbejde, når de vil – og tage ud 9 

med sejlbåden – eller på cruise på Nilen – eller hvad de nu har lyst til at bruge deres 3. alder til. 10 

Den her aftale rammer slet ikke dem. 11 

Den her aftale rammer udelukkende danskere med almindelige jobs. 12 

Det er dem, der betaler prisen for denne aftale. Det er dem, der ikke længere skal have mulighed for at sige 13 

stop, før de er slidt helt ned. 14 

Bankøkonomen – som velfriseret stiller op på TV2 og tegner og fortæller - han kan da fint være glad. For 15 

det er ikke de velstillede og veluddannede, der lægger ryg til den her aftale. 16 

Det gør mureren. 17 

Det gør den ufaglærte arbejdsmand. 18 

Det gør social- og sundhedsmedhjælperen. 19 

Fire ud af fem af dem der går på efterløn er ufaglærte eller faglærte. 20 

Det er dem, der bliver bedt om at rydde op efter de skattelettelser, højrefløjen har givet til de velstillede. 21 

Det er dem med de hårdeste jobs og den laveste løn, der bliver bedt om at samle regningen op. 22 

”Jamen, er det rimeligt at vi skal betale for at raske mennesker, der godt kan arbejde, kan gå på efterløn”, 23 

spørger nogle måske. 24 

Prøv lige at vend den om, siger jeg! 25 

Prøv at spørge: 26 

Er det rimeligt, at en murerarbejdsmand skal være helt slidt ned, før han for lov at trække sig tilbage fra 27 

arbejdsmarkedet? 28 

Skal han have givet alt, før han får lov til at holde op? 29 
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Skal han slide lige indtil han bliver syg - og måske kan få en førtidspension? 30 

Er det sådan det skal være i Danmark? 31 

I SF tror vi på demokrati. 32 

Det er vælgerne, der bestemmer. 33 

Den her aftale bliver desværre til virkelighed, hvis et flertal i Folketinget stemmer for den. 34 

Længere er den ikke. 35 

Men det betyder også, at det er danskerne, der bestemmer. Heldigvis. 36 

Det kommende valg er derfor en folkeafstemning om efterløn og folkepension. 37 

Det er en folkeafstemning om, hvorvidt ALLE danskere – også dem med de hårde jobs – skal have ret til en 38 

værdig afsked med arbejdsmarkedet og et godt otium. 39 

Hvor de ikke er slidt helt ned. 40 

Hvor de får lov til at opleve glæden ved at have tid til sine børnebørn. 41 

Hvor de får lov at puste ud efter et slidsomt, hårdt og slidsomt arbejdsliv. 42 

Vælgerne kan, hvis de stemmer på SF, og hvis vi får flertal til det sammen med andre gode kræfter, bevare 43 

efterløn og folkepension. 44 

Nu er det vælgerne, der bestemmer! 45 

Så lad os kæmpe for det. 46 

Lad os vinde det valg. 47 

Journalisterne – og sikkert også andre - har været meget interesserede i at høre, om jeg nu er sur på 48 

Margrethe Vestager, fordi hun har lavet forlig med Løkke og Pia Kjærsgaard. Det er jeg ikke. Radikale har 49 

alle dage – åbent og ærligt – sagt at de går efter at afskaffe efterlønnen. 50 

Jeg er hamrende uenig med dem. Jeg er ikke helt sikker på, at de er klar over, hvad det vil sige at være jord- 51 

og betonarbejder, skraldemand, slagteriarbejder eller hvad ved jeg. 52 

Men de har spillet med åbne kort. Og selvfølgelig kan vi fortsat samarbejde med dem. 53 

Venstre – og specielt Dansk Folkeparti – har derimod et alvorligt forklaringsproblem. De lovede danskerne, 54 

at man kunne regne med at der var ro om efterløn og pension. 55 

De løb fra det hele. 56 

Pia Kjærsgaard gav utallige – UTALLIGE – løfter om, at hun ikke ville forringe efterløn og pension. 57 

Hun løb fra det hele. 58 
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Dansk Folkeparti siger nu til SoSu-assistenten, med den trætte ryg og de slidte knæ – at hun skal knokle 59 

endnu flere år. 60 

Og hvad får hun for det? Fire tykke toldere i Kruså! 61 

Kære venner 62 

Vi skal være dem, der afslører Pia Kjærsgaards vælgerbedrag. 63 

Vi skal være dem, der sikrer at efterlønnen overlever 64 

Kort sagt: Vi skal vinde det valg! 65 

 66 

Kære Landsmøde! 67 

Danskerne skal snart træffe et AFGØRENDE valg: 68 

Vi skal nu vælge, om det skal være muligt for ALLE, der vokser op i Danmark, at skabe netop det liv, de 69 

ønsker, uanset hvilken baggrund de kommer fra, eller hvilket arbejde deres forældre har. Uanset, om de er 70 

født på samfundets solside eller skyggeside – eller som langt de fleste: et sted midt imellem. 71 

Skal det velfærdssamfund og det fællesskab, der har gjort Danmark så stærkt og trygt, bare visne hen – 72 

eller skal vi se hinanden dybt i øjnene, gi’ den en skalle og komme fremad. 73 

Men det er nu – NU! - vi skal stå vores prøve. 74 

Sig mig engang: er det ikke ved at være tid til en ny regering? 75 

Jeg vil gerne fortælle jer en lille historie om det samfund, jeg synes, vi skal kæmpe for. 76 

Langt ude på den vestjyske hede, ligger der en flække, der hedder Linde. Her BAKSEDE mine forældre Peder 77 

og Agnes som husmænd for at få noget ud af 16 tønder sandet jord. Det var hårdt slid, kan jeg fortælle jer. 78 

Men det var ikke et usædvanligt liv dengang. 79 

Derude på heden, langt fra Christiansborgs vandrehal og gruppeværelser, voksede jeg op, sammen med 80 

mine fire søskende. 81 

Som I så mange hjem dengang var der ikke mange bøger på reolen i min barndoms stue. 82 

Mine ældre brødre kom ud og tjene, da de var ni og 11 år. Kun jeg og min søster fik mere end syv års 83 

skolegang. 84 

Men når vi kigger tilbage til dengang på den jyske hede, er der en afgørende grund til, at jeg kan stå her i 85 

dag. 86 

En afgørende kraft, der har skubbet mig venligt i ryggen hele vejen fra Linde, til lærerseminariet, og til 87 

talerstolen her i dag. Det er det FÆLLESSKAB, der har sørget for, at mange af jer, der sidder her i salen, selv 88 

kan fortælle lignende historier; 89 
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At forældre, der ikke selv fik chancen har sat studenterhuer på deres børns hoveder, og at der stadig er 90 

hospitaler i Danmark, hvor der ikke kræves en adgangsbillet i døren. 91 

Det er velfærdssamfundets lige muligheder for alle, der har gjort Danmark STÆRKT. 92 

Men hvad skal den snak til for? 93 

Jo. 94 

Jeg er bekymret over den måde, mange politikere, økonomer og meningsdannere taler om vores 95 

velfærdssamfund på. 96 

Som noget tungt og besværligt. Som en betonklods, en overvægtig dovenlars, der har spist for meget og 97 

præsteret for lidt. 98 

Danmark er blevet stærkt PÅ GRUND AF blandingen vores velfærdsmodel og mange menneskers hårde 99 

arbejde. VORES velfærdsmodel har vist sig alle andre samfundsmodeller overlegne. 100 

Fordi det samfund, hvor alle får en fair chance for at ta’ en uddannelse og udvikle sig i trygge rammer, 101 

bliver både rigere, rarere og stærkere end det samfund, hvor kun de få får lov. 102 

Vi danskere er med rette stolte af det velfærdssamfund, vi har skabt. Men det er slidt. Det Danmark, vi 103 

kender, er ved at gi’ efter i kanterne. 104 

Hvis man nu har været væk hjemmefra, kan man ikke nødvendigvis se det, lige så snart man lander ude i 105 

Kastrup Lufthavn og træder ud i majsolen på parkeringspladsen. 106 

Men man kan se det, når man afleverer sit barn på en slidt, lokal folkeskole og ser ungerne sidde stuvet 107 

sammen i klasselokalerne. 108 

Man ved det, når man bliver fyret, og jobcentret sætter en til at klistre en storsmilende Lene Espersen på 109 

masonitplader – i stedet for at lære noget! 110 

Og man mærker det, hvis man er en af de ældre patienter, der ikke har råd til privathospitalet, men bliver 111 

parkeret på en travl hospitalsgang. Her må man vende ansigtet mod væggen – for at ku’ være sig selv. 112 

Kære SF’ERE. 113 

Vi VIL, 114 

vi SKAL, 115 

og vi KAN gå en HELT anden vej! 116 

Når jeg er rundt i Danmark, oplever jeg en rigtig god stemning omkring SF. Mange danskere kan li’ vores 117 

parti. De stoler på os. 118 

”Men hvad vil det betyde for MIG, hvis SF kommer i regering?” 119 

Sådan spørger folk. 120 
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Et fuldstændig rimeligt spørgsmål, som fortjener et grundigt svar: 121 

Du vil mærke forandringen, når din 7-årige datter pavestolt, i sin fineste kjole og med den nye, lyserøde - og 122 

lidt for store – skoletaske møder op til første skoledag efter sommerferien. 123 

1. C har nu to lærere i dansk og matematik, så der er tid til ALLE elever – også dem, der ikke er de 124 

allerbedste venner med bogstaver og tal. 125 

Og det er SLUT med at stuve mange børn sammen i klasserne. 126 

Den nye regering med SF har sagt, at der HØJST må være 24 i hver klasse. 127 

De seneste 10 år er danske elever sakket bagud fagligt – men efter regeringsskiftet vil de kravle op ad 128 

rangstigen igen. 129 

Børn med albuerum lærer BEDST! 130 

I sommerferien er skolen for øvrigt blevet renoveret, fordi den nye regering med SF har fremrykket 131 

offentlige investeringer, der alligevel skulle foretages hen ad vejen. 132 

Taget er skiftet ud. Og det trækker ikke længere ind gennem vinduerne på 2. Sal. Det er godt for skolens 133 

klimaregnskab – og for de privatansatte håndværkere, som kom i arbejde hen over sommeren. På danske 134 

vilkår, naturligvis. For en ny regering med SF vil aldrig acceptere polske lønninger på det danske 135 

arbejdsmarked. 136 

Du mærker også forandringen, hvis ulykken sker – og lægen over skrivebordet må give den hæslige melding 137 

om kræft til dig eller én af dine kære. 138 

Den nye regering har nemlig haft modet til at prioritere, så de alvorligt syge nu bliver behandlet først. Det 139 

betyder kortere ventetid for kræftpatienterne og andre med alvorlige sygdomme. 140 

Hurtig diagnose. 141 

Effektiv behandling. 142 

Dér, hvor det IKKE ka’ vente. 143 

Du mærker også forandringen, når du taler i telefon med din bror Bent, som bor ude på landet, hvor der er 144 

langt mellem naboerne. 145 

Bent holder af at bo, hvor han bor, men han er jo oppe i årerne og bekymret, fordi der er lang vej til 146 

sygehuset. Tænk, hvis man en dag bli’r ramt af en blodprop, mens den nærmeste ambulance er mange 147 

kilometer væk. Bekymringen fylder meget for Bent og hans naboer. 148 

Og netop derfor er han meget glad for, at den nye regering med SF har sørget for lægeambulancer til de 149 

danskere, der bor i udkantsområderne. 150 

Lægeambulancer betyder, at behandlingen allerede kan begynde på landevejen – det kan betyde forskel på 151 

LIV og DØD. 152 
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Og så kan Bent godt leve med, at hans 20 prince er steget med en ti’er – det bli’r han nødt til - for indtægter 153 

og udgifter skal jo gå op. 154 

Den tid, hvor der var råd til at overbetale privathospitaler og give fradrag til private sundhedsforsikringer er 155 

forbi. Til gengæld kan man nu føle sig TRYG i sit eget hjem, hvis uheldet er ude. 156 

Du vil også mærke den forandring, SF har skabt, når du hen over hækken snakker med din nabo Gitte, som 157 

arbejdede ude på radiator-fabrikken, indtil den lukkede for et år siden. 158 

Når sandheden skal frem, har Gitte nogle gange været lidt fristet af Dansk Folkeparti, men efter de løb fra 159 

deres gyldne løfter om at sikre EFTERLØN og PENSION for de nedslidte, er den flirt helt ovre. 160 

Og hun er glad for, at SF stod fast på efterlønnen, da det gjaldt. 161 

Nu overvejer Gitte at tage imod tilbuddet fra den nye regering om, at 40.000 ufaglærte kan tage en rigtig 162 

uddannelse på højeste dagpengesats. For hun kan godt se, at regeringen har fået gang i virksomhederne 163 

igen – og at der nu bliver hårdt brug for folk, der har mod på at lære noget nyt. 164 

SF’s Danmark er også et grønnere og renere Danmark. 165 

Når man under den nye regering går ud på gaden i København – og såmænd også her på Frederiksberg - så 166 

vil lyden af bilernes brølen være stilnet mærkbart, og man kan trygt tage en løbetur gennem indre by og 167 

trække luften helt ned i lungerne. 168 

For den nye regering med SF har nemlig lavet en betalingsring uden om byen, som har ført til færre biler, 169 

mindre CO2-udledning og renere luft. 170 

I det hele taget tager den nye regering med SF miljø- og klimatruslen alvorligt. 171 

De sidste meldinger i denne uge fra Arktis viser faktisk, at det står endnu værre til end tidligere meldt. 172 

SF har alle dage været et grønt parti, og vi var engageret i klimaets tilstand, længe før andre mærkede 173 

vandet stige under fødderne, eller isen smelte hos vores grønlandske venner i Nord. 174 

Eller som man siger på engelsk; The ice is melting at the Poles. 175 

Men den nye regering med SF vil ikke nøjes med fine ord på topmøder, vi vil tage konkrete beslutninger, 176 

som betyder noget ude i virkeligheden: 177 

Derfor er prisen på klippekort til busser, tog og metro sænket minimum 20 procent, så flere la’r bilen stå i 178 

garagen. 179 

Derfor er de miljørigtige biler blevet billigere, mens benzinslugerne er blevet dyrere. Og derfor får Danmark 180 

en ny og samlet naturplan. 181 

Og din lille nyfødte niece Viola – og hendes forældre – de mærker forandringen. Vi forældre vil jo gerne 182 

gøre det så godt – og det er svært nok i forvejen, sku’ jeg hilse og sige. Men i dag er der en ekstra trussel i 183 

form af de mange usynlige kemiske stoffer, vores børn og børnebørn gumler i sig, gennem maden, det nye 184 

legetøj og meget andet. 185 
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Her har den nye regering med SF sat foden ned og simpelthen forbudt farlig kemi i mad, sutter og legetøj. 186 

Samtidig er den løbende kontrol med produkterne blevet skærpet. 187 

Violas forældre kan nu også lettere gennemskue, hvad det egentlig er, de lægger i indkøbskurven hos både 188 

Fætter BR og NETTO. 189 

Farlig kemi, uvished og dårlig information vil den nye forbrugerminister fra SF bare ikke finde sig i! 190 

Det var en rejse igennem det Danmark, SF vil skabe – hvis danskerne giver os lov. 191 

Et mere modigt, nytænkende Danmark, men ikke mindst et Danmark, hvor vi passer bedre på velfærden, på 192 

klimaet og på hinanden. 193 

Danmark er – forhåbentlig – på vej ud af en alvorlig, økonomisk krise. Men det er stadig for tidligt at tro, at 194 

daggryet har sejret over nattens mørke. 195 

Vi skal bruge hver eneste krone med omtanke, men vi skal samtidig passe på, at det spæde opsving i 196 

økonomien ikke bliver kvalt i sin vugge på grund af uintelligente og brutale nedskæringer. 197 

Den verdensomspændende krise, som vi netop har oplevet, rejser TO centrale spørgsmål: 198 

Hvad kan vi gøre klogt NU? 199 

Og hvad kan vi lære af optakten til krisen, så det ikke sker igen? 200 

I går mødtes Helle Thorning-Schmidt og jeg med den amerikanske økonom og modtager af Nobelprisen: 201 

Joseph Stiglitz. 202 

Han stod i spidsen for det økonomiske råd, som hjalp USA's præsident Bill Clinton – og han var en af DE 203 

økonomer, som kom med mange advarsler op til krisen. Advarsler, som Bush og højrefløjen i USA lukkede 204 

ørerne for. 205 

De valgte i stedet at give skattelettelser til de mest velhavende og skabte en casinoøkonomi, som pustede 206 

boligboblen op. 207 

Lige indtil det hele brast, altså. 208 

Lyder det bekendt? Eller hvad mener I? 209 

I USA advarer økonomer som for eks. Stiglitz og Paul Krugman om, at politikerne kan gøre krisen længere, 210 

hvis de gennemfører markante nedskæringer. Fordi der så ikke kommer rum til det begyndende opsving. 211 

Jeg kan love jer, at det var et spændende møde. Og lad mig sige noget, som I måske IKKE tror på: Jeg 212 

savnede faktisk Claus Hjort Frederiksen. 213 

For udover glæden ved hans vindende væsen, så ville det også have været sundt for Claus at høre 214 

budskabet fra Stiglitz. 215 
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For uanset hvor mange gange Claus Hjort sammenligner Danmarks budget med en min og Jeres 216 

husholdning eller private bankkonto, bliver det ikke mere rigtigt af den grund. 217 

Regeringen risikerer at sætte Danmark i stå med nedskæringer og nulvækst. I en situation, hvor der er brug 218 

for at skabe optimisme, investere og skabe nye private arbejdspladser til erstatning for de over 170.000 vi 219 

har tabt under Løkke. 220 

Uden ny vækst får vi ikke Danmark UD af krisen og IND i et nyt opsving. 221 

... 222 

Økonomi er politik. Derfor kan der være flere løsninger på det samme problem og den samme udfordring. 223 

SF og Socialdemokraterne anerkender fuldt ud den udfordring, vi står overfor. Efter ti år med VKO mangler 224 

der 47 milliarder i kassen. 225 

Men vi tror ikke på, at det rigtige svar er, at vi efterligner andre lande, hvor fællesskabet fylder mindre, 226 

forskellen på rig og fattig er stor, og ordentlig velfærd kun er for dem, der har pengene. 227 

Vi vil i stedet bygge videre på de stærke danske værdier som tryghed, lighed og fællesskab. 228 

Og stå fast på den danske velfærdsmodel. 229 

De borgerliges løsning – med forringelser af efterløn og pension - rammer folk med almindelige jobs 230 

uretfærdigt hårdt. De borgerlige har forringet de arbejdsløses dagpenge, børnefamiliernes råderum og de 231 

unges uddannelser. Hvad skal de velstillede egentlig bidrage med – kunne man spørge? - dem, der fik de 232 

store skattelettelser, da VKO holdt fest. 233 

Tilsyneladende ingenting. 234 

Det’ HAMRENDE skævt! 235 

I den kommende uge lægger vi sammen med Socialdemokraterne en ambitiøs og gennemarbejdet 2020-236 

plan frem. 237 

Vores løsning er fair, fordi ALLE skal bidrage. Men den er ikke nemmere end regeringens. tværtimod. 238 

Vi siger ligeud, at danskerne skal arbejde mere, de rigeste skal betale mere i skat og de unge skal have 239 

tempo på, når de uddanner sig. 240 

Det bli’r hårdt. Men det er nødvendigt. 241 

Vores plan er også et opgør med myten om, at de røde bare vil lade den offentlige sektor vokse vildt. Sådan 242 

er det ikke! 243 

Når vi lægger vores plan frem, vil I kunne se, at vi fra 2016 vil holde stigningen i det offentlige forbrug på 244 

samme lave niveau som regeringen. 245 
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I kroner og øre vil vi fortsat bruge mere på sygehuse, skoler og kommunal velfærd – men stigningstakten 246 

bliver den samme. 247 

Det er godt nok hård kost vil nogle af Jer sikkert mene. Men sådan bli’r det. Vi skal have ryddet op efter 248 

højrefløjens champagne-brandert. 249 

Det forudsætter vel og mærke, at vi alle samme - også SF’ere i kommuner og regioner – er med til at bruge 250 

pengene klogere: 251 

• På den brede FOLKESKOLE, så vi kan nedbringe behovet for dyr specialundervisning. 252 

• På FOREBYGGELSE så vi kan mildne presset på sundhedssektoren. 253 

• På hjælp til PSYKISK SYGE, fordi hurtig hjælp er dobbelt hjælp. 254 

Gør vi det på VORES måde, så bli’r der råd til bedre velfærd for alle, selvom velfærdsudgifterne kun stiger 255 

med knap en procent om året. 256 

Men vi lukker ikke bare hullet. Vi har også ambitioner for Danmark. 257 

Vores plan vil betyde en historisk satsning på uddannelse. 258 

Vi vil kunne skabe et offentligt sundhedsvæsen i topklasse. 259 

Og vil sikre efterløn og pension. 260 

Vores plan står i skarp kontrast til regeringens. 261 

Den er mere ansvarlig, 262 

Den lukker hullet i kassen. 263 

Og den er mere FAIR, fordi alle skal bidrage 264 

Kort sagt: Det er den HELT rigtige plan for Danmark! 265 

Kære SF’ere 266 

Kære SF’ere. 267 

Siden vi sidst samledes til landsmøde er der sket store forandringer og omvæltninger i Nordafrika og 268 

Mellemøsten. 269 

Folk er gået på gaden. 270 

Diktatorer er faldet. 271 

Oprøret raser fortsat. 272 

I foråret besøgte jeg Egypten, sammen med Emilie som sidder dernede, og vi stod på Tahrir-pladsen i Cairo 273 

sammen med hundreder af unge mennesker, som var i gang med at skrive historie. 274 
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Vi mødtes og talte med nogle af de mest begavede og engagerede unge, jeg har mødt i midt liv. De 275 

kæmper, med livet som indsats, for at ændre deres skæbne og deres lands fremtid. Og de har vakt håb og 276 

tro på fremtiden blandt millioner og atter millioner af mennesker i hele regionen. 277 

Som I alle sammen ved, så var jeg arg modstander af Irak-krigen. I al beskedenhed tror ikke der er andre i 278 

dette land der har kritiseret den krig mere end jeg. 279 

Og så oplevede I – og resten af danskerne – alligevel mig presse på for væbnet indgriben overfor Gaddafi og 280 

hans trusler mod oprørerne i Libyen. 281 

Jeg mener det var den rigtige beslutning. Og jeg er glad for at det var en enig folketingsgruppe og en enig 282 

landsledelse, der stod bag mig. 283 

Men det var en svær beslutning for mange af os – det vil jeg gerne understrege. Det var det også for mig. 284 

Sagen er: 285 

I disse måneder oplever vi noget historisk. Befolkninger der i generationer har været undertrykt og frarøvet 286 

alle frihedsrettigheder, rejser sig til en historisk kamp for frihed og et værdigt liv. 287 

Ved vi hvor det ender? Nej. Får de demokrati i morgen? Nej. Risikerer vi andre despoter eller religiøse 288 

regimer? Ja, den risiko er absolut til stede. 289 

Men – kære venner: Skulle vi ikke have været parate med hjælp og støtte, når befolkningerne – i 290 

modsætning til Irak - selv begynder kampen? 291 

Skulle vi have set passivt til, mens man slagtede civile? 292 

Skulle vi have sendt et signal til Gaddafi og alle de andre slyngler om, at hvis bare de er brutale nok, så gør 293 

Vesten ikke noget? 294 

Skulle vi sige til alle de unge i Nordafrika og Mellemøsten, at deres drømme, dem ville vi ikke løfte en finger 295 

for? 296 

Nej vel. 297 

Vi har en historisk pligt til at kende vores besøgelsestid. For uden de folkelige oprør vi ser nu – så ved vi 298 

simpelthen ikke hvornår der igen viser sig en chance. 299 

Det bliver aldrig en nem beslutning at sende danske soldater ud i farlige militære operationer. 300 

Men – efter min bedste overbevisning stod vi med et moralsk og menneskeligt forklaringsproblem af 301 

dimensioner, hvis SF ikke havde bakket op. 302 

Vi tog den rigtige stilling. Alternativet ville have været ubærligt. 303 

Jeg håber selvfølgelig at I er enige? 304 

Kære landsmøde. 305 
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Ude på den jyske hede ligger min barndomsby Linde stadig. 306 

Det sker ikke længere så ofte, men når jeg kører igennem den lille by og ser på min 307 

barndoms gemmesteder, markerne og den sandede jord. 308 

Så kan jeg ikke la’ være at tænke på, at det velfærdssamfund, som har givet mig, jer og langt de fleste 309 

danskere muligheden for at vi kunne uddanne og udvikle os i tryghed. Ja, det velfærdssamfund er værd at 310 

kæmpe for. 311 

Men vi skal ikke bare bevare. Vi skal forandre. Forny. Forbedre. 312 

SF er stadig et ungt parti. Vi har ikke som vores venner i Socialdemokraterne mange årtiers erfaring med at 313 

sidde i regering. Som SF’ere kommer vi med nye øjne på dét at styre Danmark. Og hvad vi ikke har i 314 

erfaring, det har vi i vilje, friskhed og mod til at prøve nye løsninger på de gamle problemer, mod til at 315 

indbyde nye stemmer til diskussion omkring magtens bord. Det er derfor, jeg er SF’er. 316 

Vores parti skal drive den forandring, som gør, at man i hele landet – selv i Linde på heden – vil kunne 317 

mærke, at der er kommet nye folk i kontorerne. Folk, der tør noget – også det nye, det friske – dét andre 318 

siger, aldrig kan lade sig gøre. 319 

Det er derfor vi er SF’ere. 320 

Godt landsmøde! 321 

(3,825 words) 322 
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Kære landsmøde. Kære SF. 1 

Der er sket rigtig meget siden sidst. Det skal vi være glade for. Danmark har fået en ny regering. Nu 2 

er Danmark på vej i vores retning. 3 

Prøv at spole tiden tilbage til før den 15. september. Prøv at tænk tilbage på de ti meget lange år fra 4 

2001 til 2011. 5 

Kan I huske, hvordan højrefløjen hele tiden gnavede i velfærdssamfundets grundpiller, 6 

undergravede solidariteten og pustede til egoismen? 7 

Kan I huske, hvordan man hele tiden fandt nye syndebukke, der skulle ned med nakken: 8 

udlændinge, skolelærere eller eksperter, som højrefløjen ikke brød sig om. 9 

Kan I huske, hvordan man blæste klima og natur en lang march? Kan I huske, hvordan Danmark 10 

traskede i hælene på Bush i hans katastrofale Irak-krig? 11 

Alt det er slut nu. Det kan I være stolte af. Det var aldrig sket uden Jeres - uden SF's - hårde slid 12 

gennem mange år. Rigtig godt gået, kammerater! 13 

Vi har været på en lang rejse sammen. En rejse, så hård, lang og besværlig, at kun få troede vi var i 14 

stand til at fuldføre. Men vi var seje, vi lod os ikke blæse omkuld - og vi nåede frem. 15 

For første gang i historien er SF i regering. Nu er det os, der har muligheden for at påvirke 16 

udviklingen. Vi er helt inde i maskinrummet. Der hvor man kan dreje på netop de nøgler, som der 17 

skal drejes på, for at trække Danmark i en ny retning. 18 

Vi fik ikke vores regerings-debut i en medvinds-tid. Nej, vi kom til midt i en alvorlig, økonomisk 19 

krise. Og vi overtog et drønende underskud efter ti år med borgerlig regering. 20 

Regeringen er gået i gang med en oprydningsopgave af historiske dimensioner. Det bliver ikke let, 21 

men det er virkeligheden, venner! 22 

Desto mere stolte kan vi i dag være over de resultater, regeringen har nået på bare et halvt år: 23 

* Vores kickstart skaber tusindvis af nye arbejdspladser. 24 
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* Vi er den grønneste regering i Europa - måske i hele verden. 25 

* Skattefriheden på de private sundhedsforsikringer er fjernet. 26 

* Vi afvikler brugerbetaling indenfor sundhedsområdet. 27 

* Skattekontrollen med de multinationale firmaer er skærpet. 28 

* Vi er i fuld gang med at oprette over 10.000 praktikpladser. 29 

* Vi har styrket indsatsen mod social dumping. 30 

* Flere penge til at hjælpe psykisk syge og børn og unge med ondt i livet. 31 

* Vi har fjernet VKOs diskriminerende pointsystem. 32 

* Vi gør det billigere at køre i bus og tog. 33 

* Vi har hævet den kriminelle lavalder, fordi børn ikke hører hjemme i fængsler. 34 

* Vi har genindført gruppeeksamen til gavn for de studerende 35 

* Vi har indført et fleksibelt klasseloft på 28 i gymnasierne. 36 

* Vi har sikret flere penge til de unge på erhvervsuddannelserne. 37 

* Vi har fjernet prisloftet på AMU-kurserne, så ledige ufaglærte og faglærte igen kan tage et 38 

buskørekort eller truckcertifikat. 39 

* 16.000 mennesker har fået et mere værdigt liv, fordi regeringen har afskaffet fattigdoms-40 

ydelserne. 41 

* Homoseksuelle får nu mulighed for at blive gift i kirken. 42 

* Det er slut med grænsebomme og ulovlige krige. 43 

* Vi styrker indsatsen for menneskerettigheder. 44 
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* Vi øger hjælpen til verdens fattigste. 45 

Vi er på vej. Mod et mere grønt Danmark.Mod en mere menneskeligt Danmark. 46 

Mod et bedre og rødere Danmark. 47 

SF er Danmarks grønne parti. Det kan man ikke komme udenom. Vi betragter vi ikke hensyn til 48 

natur, miljø og klima som forhindringer for erhvervsliv og landbrug. Forhindringer, der bare skal 49 

ryddes af vejen. 50 

Tværtimod. Naturen, miljøet og klimaet er for SF værdier, vi skal passe på. For vores egen skyld. 51 

Og for vore børns. 52 

Dem, der hævder, at der er en modsætning mellem miljø-hensyn og arbejdspladser, tager 53 

fuldstændig fejl. Det ER faktisk omvendt. Hvis vi opfører os klogt, kan grøn politik blive en helt 54 

afgørende fordel for dansk erhvervsliv. 55 

Vi arbejder for, at en ansvarlig omgang med den verden, der omgiver os, bliver grundlaget for, at 56 

vores virksomheder også fremover kan konkurrere med udlandet. For vi kan ikke længere skabe 57 

materiel overflod på bekostning af klima og miljø. 58 

Derfor er vi også voldsomt tilfredse med det energiforlig, som nu realiserer meget af det SF har 59 

kæmpet for i årevis. 60 

* Vi får to nye vindmølle-parker på havet - bl.a. på Kriegers Flak som vi foreslog i valgkampen. 61 

* Intet andet land har en målsætning om at halvdelen af el-forbruget kommer fra vind i 2020. 62 

* Aftalen giver tusindsvis af nye, danske arbejdspladser. Det er faktisk det største løft til "udkants-63 

Danmark" i mange år. 64 

Også på miljøområdet har regeringen leveret flotte resultater. Lad mig blot nævne 7 konkrete ting: 65 

* Vi har færdiggjort vandmiljøplanerne - det som den forrige regering ikke kunne på ti år, gjorde vi 66 

på tre måneder. Det betyder renere åer og vandløb. 67 
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* Vi har lavet naturplaner, så vores enge, moser og skove vil blive bevaret. 68 

* Vi har gjort det dyrere for landmændene at bruge pesticider. 69 

* Vi sikrer mindre kemi i danskernes hverdag. 70 

* Vi har lavet et program til at skabe nye grønne teknologier og arbejdspladser 71 

* Vi har lavet et samarbejde med Kina om vandteknologi, som skaber danske jobs 72 

* Og vi har lukket Bjørn Lomborgs institut. 73 

Derudover kæmper SF for, at vi som samfund begynder at tænke og måle økonomi på en mere grøn 74 

måde. Værdierne i samfundet er også naturen og miljøet. Og det skal vil lægge til grund for vores 75 

investeringer og prioriteringer. 76 

Det er ikke en lille opgave, men det er en opgave, som netop vores parti tager på sig. Som 77 

Danmarks grønne parti. 78 

Kære venner! 79 

Alle de forandringer vi gennemfører, sker under vanskelige betingelser. Det må alle forstå. 80 

Regeringen kom til magten midt i en krisetid. Og vores forgængere efterlod en ubehagelig 81 

rudekuvert til os. 82 

Løkke lovede ellers, at nu var vi gennem krisen. Det var forkert. Løkke sagde, at nu var regningen 83 

betalt. Det var den ikke. Og Løkke sagde, at nu var der to streger under facit. Men han glemte at 84 

fortælle danskerne, at der stod et stort minus foran. 85 

Situationen stiller skrappe krav til os alle sammen. Boble-økonomien fra de brølende 00’ere 86 

kommer ikke tilbage - heller ikke, når vi en dag er gennem krisen. 87 

Vi kan ikke spare os gennem krisen. Det er derfor vi laver en omfattende kickstart i år og næste år. 88 

Aktiv finanspolitik er et godt værktøj man kan bruge for at komme skånsomt gennem en krise. 89 
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Men man kan ikke kickstarte i en evighed. Når krisen så er ovre, skal man stramme op. Derfor skal 90 

folk ikke tro, at der bliver råd til en helt masse efter krisen. Det gør der ikke. 91 

Under Fogh klattede højrefløjen et opsving væk i en farlig cocktail af slap budgetkontrol og 92 

skattelettelser. Det døjer Danmark med i dag. Vi skal ikke gentage højrefløjens fejl. Vores 93 

skattereform bliver derfor fuldt finansieret. 94 

Der skal være styr på pengene. Der er intet som helst socialistisk ved at foregøgle folk, at man bare 95 

kan bruge løs. Det ville være at gamble med vores velfærdssamfund. 96 

Vores hjerter banker for velfærdssamfundet. I SF betragter vi ikke den offentlige sektor som en 97 

byrde. Tværtimod. Det er netop vores velfærdssamfund, der har gjort Danmark stærkt, fordi alle får 98 

en chance for at uddanne sig, udvikle sig og bidrage. 99 

Vi skal udvikle vores velfærdsmodel - ikke afvikle den. For SF vil det altid være afgørende, at vi får 100 

en bedre folkeskole, bedre ungdomsuddannelser, bedre universiteter og reelle 101 

uddannelsesmuligheder for de ufaglærte. 102 

Og for os er et velfungerende sundhedsvæsen med fri og lige adgang en kronjuvel i det danske 103 

velfærdssamfund. 104 

Men al politik foregår i et prioriteringsrum, så vores ønsker kan kun blive til virkelighed, hvis vi 105 

effektiviserer og sparer andre steder i den offentlige sektor. 106 

Mit budskab er, at der er brug for en ny realisme, hvis vi skal bevare vores velfærdssamfund - og 107 

det skal vi. Den position har regeringen for sig selv. På den ene side har vi højrefløjen, som vil 108 

skære ned for at give skattelettelser til de rige. Og til venstre for os er der folk, som ikke anerkender 109 

den økonomiske virkelighed. 110 

Det vi står for er en realistisk, tredje position, hvor vi kan bevare og udvikle vores velfærd, men kun 111 

hvis vi er i stand til at få flere i arbejde, prioritere og gennemføre reformer. SF er garanten for, at 112 

det kommer til at foregå fair og rimeligt. 113 
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Danmark er et lille land, men de forandringer, der sker i Danmark, er også blevet bemærket andre 114 

steder. Billedet af et land, der var ved at lukke sig bag grænsebomme fortoner sig til fordel for et 115 

mere positivt billede. Det oplever jeg som Danmarks udenrigsminister. 116 

Der er bred anerkendelse af Danmarks indsats på det grønne område, hvor vi nu er helt i front. Der 117 

er anerkendelse af vores indsats, når det handler om menneskerettigheder. 118 

Der er anerkendelse af vores indsats i forhold til verdens fattige, hvor vi har hævet ulandsbistanden. 119 

Kort sagt: Der står respekt om Danmark. 120 

Forleden fremlagde regeringen kommissoriet for undersøgelsen af Irak-krigens grundlag og 121 

konsekvenser. Den diskussion om den løgnagtige krig, som de har taget for fuld skrue i USA og 122 

Storbritannien kommer nu omsider til Danmark. 123 

Det er jeg personlig meget stolt af. Det er en sejr. For selv om en kommission afdækker ting fra 124 

fortiden - så handler det også om fremtiden. 125 

Det handler om et Danmark, som ikke går i krig på et usikkert grundlag, ridende på en 126 

neokonservativ kæphest. Fremover kræver det - med denne regering - 2/3-dels flertal i Folketinget, 127 

at sende danske soldater i krig. 128 

Vi skal aldrig - ALDRIG - gentage Anders Foghs og George Bushs katastrofale krigs-brøler! 129 

Jeg ved godt at nogle sidder hernede med Jeres revolutionære utålmodighed og havde forventninger 130 

om det helt store skift, når der kom en SF’er i udenrigsministeriet. 131 

Men så lad os så forventningsafstemme: 132 

Afghanistan. De danske kamptropper er ude i 2014. Afghanerne får selv ansvaret. Jeg har sagt at 133 

der kommer tilbageslag i Afghanistan. For sådan er betingelserne. Vores opgave er at støtte op og se 134 

om vi kan bevare nogle af de fremskridt Afghanistans kvinder har opnået, men noget demokrati i 135 

vores forstand er ikke indenfor rækkevidde - soldater eller ej. 136 
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Regeringen har sagt, at den ønsker en anerkendelse af Palæstina. Det gør jeg mere end nogen. Men 137 

hvornår det sker, i dette det mest komplicerede spil af alle mellemøstlige spil - det ved jeg ikke. 138 

Men jeg arbejder for det. Og den israelske bosættelsespolitik får den kritik, den fortjener. 139 

Vi går ikke ind i en vanvittig krig, som den i Irak. Det er et løfte. Men der kan sagtens komme 140 

konflikter, hvor Danmark bør deltage militært. Jeg har været i Libyen fornylig og mødt et folk, som 141 

jublede over at vi ikke lod dem i stikken. 142 

Vi har nu mulighed for, skridt for skridt - ved en betoning hér, en personlig relation dér, ved en 143 

insisteren på det ene og en lydhørhed på det andet - at påvirke store beslutninger for Verden. 144 

Til gavn for nedrustning og konfliktløsning. Til gavn for menneskers demokratiske rettigheder. Til 145 

gavn for alle dem derude, som knokler for at få til et måltid mad og hvis største drøm er en dag at 146 

kunne sende børnene i skole. Efter ti år med nedskæringer vendt mod verdens fattige, går vi nu den 147 

modsatte vej. 148 

Jeg taler ikke om mirakler eller om et Danmark som sætter den globale dagsorden - glem det. Men 149 

jeg taler om, at vores måde at tænke på - vores værdier, om åbenhed, lytten til andre synspunkter, 150 

insisteren på menneskerettigheder, ligestilling, social retfærdighed, fredelige løsninger, tolerance. 151 

Alt det tilsammen indgår nu i Danmarks udenrigspolitik. 152 

Jeg vil gerne sige lidt om SF og den rolle vi skal spille. 153 

Min baggrund er medlemskab af det her parti siden 1977 - det var det år Vaclav Havel blev fængslet 154 

i Tjekkoslovakiet, ABBA overhalede Beatles som den mest sælgende musikgruppe og Allan 155 

Simonsen blev kåret som den bedste spiller i Europa. 156 

Jeg var med, dengang vi lå i soveposer i gymnastiksalene. Jeg var med på Livø-lejrerne. Jeg var 157 

med, da vi i 1970’erne var nede og snuse til spærregrænsen. 158 

Så jeg kender mit parti. Jeg kender partiets sjæl. Jeg vil tillade mig at sige: Jeg kender hver en 159 

kringelkrog i det her parti. 160 
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Derfor har jeg også set med nogen undren på den debat vi har været vidne til op til landsmødet. Om 161 

vi skal være et folkeparti eller et arbejderparti? Som om det var en modsætning. 162 

Jeg synes, det blev en underlig stråmandsdiskussion, som ikke gavnede os. Der blev bygget 163 

modsætninger op, som ikke er reelle. Og der blev sagt meget sludder. 164 

NU skal I høre, hvordan det er i SF: SF er et åbent parti, hvor alle mennesker, som er enige i partiets 165 

program er mere end velkomne. Et demokratisk parti, hvor alle kan være med - ligegyldigt om du er 166 

direktør eller cykelbud. 167 

Vores parti har altid været åbent for både arbejdere og akademikere - og alle os andre, der ikke 168 

passer ind i de to kasser. Det vigtige er, at hjertet banker for social retfærdighed, ligestilling, 169 

solidaritet og grøn omstilling. 170 

Betyder det så, at vi politisk arbejder lige hårdt for at fremme alle samfundslags interesser? 171 

Nej! Vores kræfter bruger vi til gavn for lønmodtagerne og de små i samfundet. 172 

Vi arbejder mod ulighed - i sundhed, i uddannelse, i livsmuligheder. Vi synes alle skal have ret til et 173 

værdigt liv, et udviklende arbejde, rimelige forbrugsmuligheder, mulighed for at udfolde sig. Ja, 174 

leve det liv man ønsker. 175 

De muligheder har alle ikke i dag. Langtfra. Bankdirektøren - eller de forgyldte chefer i DONG - 176 

har mulighederne, men hende, der gør rent tidligt om morgenen, og ham, der lægger fliser, så det 177 

værker i knæ og ryg, har dem ikke. 178 

De lever med frygten for at miste jobbet, de lever med ensformigt og nedslidende arbejde, de lever 179 

med lav løn. 180 

SF arbejder for folk med almindelige jobs. De kan stole lige så trygt på SF, når de skal have deres 181 

interesser varetaget, som direktøren i Saxo Bank kan stole på Liberal Alliance. 182 

Det er os, der slås for flere arbejdspladser, for uddannelse til alle - også de ufaglærte og de unge, 183 

som har det svært med bøger - og for et godt velfærdssamfund. 184 
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Facit er, at SF et folkeparti, hvor alle er velkomne. Og vi er et arbejderparti, der slås for almindelige 185 

lønmodtagere. DET er kernen i SF. I går, i dag, og i morgen. 186 

Og med til det at være et arbejderparti hører også, at vi værner om de syge, de ældre og dem, der 187 

ikke har mulighed for at arbejde. Vi er stolte over at vores parti har været med til at opbygge det 188 

danske velfærdssamfund, og vi vil til hver en tid slås for retten til en tryg og værdig alderdom og et 189 

sikkerhedsnet, som griber, dem, der snubler på livets vej. 190 

Jeg vil gerne tale med Jer om situationen i SF. Om hvordan vi får fornyet fremgang. Og hvordan vi 191 

skaber endnu flere resultater. 192 

Husker i valgaftenen? Det gør jeg! På den ene side var det den bedste aften i SF's lange liv. Vi 193 

væltede Løkke og Pia Kjærsgaard af tronen efter ti år med egoisme, ulighed og snæversyn. Nu var 194 

SF i regering. Vi gjorde det sgu. Kan I huske det? Det var helt vildt! 195 

Den dag løftede vi vores parti op i en ny liga. Vi indskrev SF i rækken af regeringsbærende partier. 196 

Det blev en sejr, man aldrig kan tage fra os igen. Men samtidig gik vi tilbage. Vi fik et rimeligt valg 197 

- men vi gik tilbage. 198 

Tilbagegangen er fortsat efter valget, og nogen vil måske spørge om det var det hele værd? Lad mig 199 

sige det sådan her: Jeg savner ikke VKO. 200 

Vi gjorde det rigtige. Vi har fået mere SF-politik gennemført det seneste halve år - end i nogen 201 

anden periode af partiets historie. 202 

En regering er en beslutningsmaskine. Hver dag træffes der flere hundrede beslutninger - nu er 203 

SF’ere er med til at træffe dem. 204 

Betyder det så, at vi bare skal være tilfredse med at være, der hvor vi er? Nej. Der er flere SF’ere 205 

derude i landskabet end målingerne viser for tiden. Og det gælder for resten også for den samlede 206 

regering. 207 

Men lad mig være helt klar: der findes ikke noget quick-fix i den nuværende situation. Vi kan ikke 208 

reddes af hurtige, smarte meldinger. Men vi kan blive bedre til at fortælle om regeringens - og 209 

dermed vores - resultater. 210 
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Hvis vi vælger altid at fokusere på de fem procent, vi ikke nåede i mål med, så bliver det historien. 211 

Og ingen hører nogensinde om de 95 procent gode ting, vi rent faktisk fik. 212 

Lad mig give Jer et konkret eksempel: Millionærskatten, som vi ikke kom igennem med. Den har vi 213 

godt nok talt meget om. Men vi glemte helt, at fortælle om alle de andre steder, hvor regeringen 214 

sørger for, at de velstillede bidrager: 215 

* Vi har begrænset den skattefordel, som velhavende familier har, når de overdrager deres 216 

virksomhed til familiemedlemmer. 217 

* Vi har fjernet skattebegunstigelsen af medarbejderaktier. 218 

* Vi har nedsat loftet over indbetalinger til ratepensionen. 219 

* Vi har indført afgift på aktieaflønning - det rammer bankdirektørerne skulle jeg hilse og sige. 220 

* Så regeringen mener det alvorligt, når vi siger, at alle skal bidrage - også dem, der har mest på 221 

bankbogen. 222 

Kære partifæller. 223 

Den eneste vej fremad for vores parti er det hårde slid. Vi skal vinde folks tillid ved fortsat at levere 224 

solide politiske resultater: i regeringen, i regionerne, i kommunerne. Vi skal være partiet, der i 225 

fagbevægelsen, i forældrebestyrelser, i græsrodsbevægelserne slås for at gøre Danmark bedre. 226 

Hvis vi er dygtige, hvis vi flittige, hvis vi knokler fra morgen til aften - så kan vi stille og roligt 227 

skabe fornyet fremgang. 228 

Men vi kan også ødelægge det for os selv. Det tager måneder og år at bygge en fremgang op, men 229 

den kan tabes på et sekund. Hvis vi i stedet for at bakke op - også når, det er svært - søger 230 

konflikten. Ja, så får vi ingen fremgang. 231 

I min optik skal der være højt til loftet i SF. Vi skal kunne diskutere alting åbent - men jeg mener, at 232 

vi får den bedste debat i vores partiforeninger, på kontakrådsmøderne, i folketingsgruppen, i 233 

landsledelsen. 234 
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Man kan altid komme i BT, hvis man kritiserer andre SF’ere. Man skal bare huske, det aldrig bliver 235 

en åben og fair debat - for der er kun plads til dem, der kritiserer. De andre - oftest det store flertal - 236 

får ikke chancen for at sige deres mening. 237 

Jeg kan forstå, at det kan føles lettende at få luft. At få sine rene meninger ud. Men efterlader det os 238 

stærkere? Gør det, det nemmere at få vores politik realiseret? Nej. 239 

Det er nu vi bliver testet. Er vi stærke nok til at klare mosten - eller bøjer vi af for blæsten og kryber 240 

tilbage i den trygge, ansvarsfrie hængekøje. 241 

Eller tror vi så meget på vores ideer, at vi også tør tage ansvar, når det er svært, fordi vi ved, at det 242 

er vejen til de solide resultater. 243 

Jeg synes vi fra dette landsmøde skal se hinanden i øjnene og give hinanden håndslag på, at nu står 244 

vi sammen. 245 

Lad os nu vise dem, at SF har styrken til at modstå stormen. Lad os vise dem, at vi ikke har tabt 246 

modet. Lad os vise dem, at SF’ere godt kan debattere, men vi falder aldrig - ALDRIG - hinanden i 247 

ryggen. 248 

Kære landsmøde! 249 

Opgaverne foran os er store og mange. Jeg vil gerne sige noget om det, der ligger mig mest på 250 

sinde: 251 

Krisen har ramt de unge særligt hårdt. Jeg tror alle herinde kender een, som har svært ved at få 252 

arbejde. Så ved I også, hvor hårdt det slider på et ungt menneske. Denne her forfærdelige følelse af, 253 

at samfundet ikke har brug for dig. 254 

Arbejdsløshed er en alvorlig sag - det kan faktisk være invaliderende. Under halvdelen af de unge, 255 

som fik kontanthjælp i en længere periode i 1994 har et arbejde i dag - over 15 år senere. Langt de 256 

fleste er endda røget helt ud af arbejdsstyrken. Det er en tragedie for det enkelte menneske, for 257 

samfundet, ja for os alle sammen. 258 
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Ungdomsarbejdsløsheden er stort set fordoblet under krisen. Der er nu næsten 50.000 unge uden 259 

job. Det er så mange - at hvis de lagde sig på række, kunne de nå hele vejen herfra til Esbjerg. 260 

Det er en skræmmende udfordring, som regeringen vil tage alvorligt. 261 

Det må aldrig blive en løsning at parkere et ungt menneske på kontanthjælp. Vi skal som samfund 262 

stå klar med job eller uddannelse - og den unge skal tage i mod. Det er at vise respekt for den unge - 263 

og for den kontrakt vores velfærdssamfund bygger på. 264 

Regeringen er i fuld gang - med at skabe jobs til de unge, med flere praktikpladser og bedre 265 

uddannelsesmuligheder. Og vi er kun lige begyndt. 266 

Arbejdsløsheden har ikke kun ramt de unge. 267 

Arbejdsløsheden er på 160.000. Engang imellem hører vi om dem som et tal i den offentlige debat, 268 

når Danmarks Statistik fortæller os, om der er blevet flere eller færre. 269 

Men bag tallet gemmer sig rigtige mennesker. Mennesker, der har gennem et langt liv har knoklet 270 

på arbejdsmarkedet, som sjældent har haft en sygedag, som altid har gjort, hvad der blev bedt om - 271 

men som nu oplever, at virksomhederne ikke er interesserede i dét, de kan. 272 

Mennesker, der i det offentlige har skullet løbe stærkere og stærkere, har taget ekstravagter og som 273 

har gjort alt hvad de kunne, for at hverdagen på skolen, plejehjemmet eller sygehuset kunne hænge 274 

sammen - men som nu oplever, at der ikke længere er plads til dem. 275 

Mennesker, der dag efter dag leder efter job, skriver ansøgninger, forsøger at komme til en 276 

jobsamtale, er i aktivering, tager i Jobcentret - men som oplever, at der ikke er noget at job at få. 277 

Det er mennesker, der ikke definerer sig selv som arbejdsløse. Men som det, de er: skolelærere, 278 

arkitekter, kontorassistenter, industriarbejdere. 279 

Mennesker, der hver har en familie at forsørge, et hus at holde, regninger at betale, børn at tage sig 280 

af. 281 

Og mennesker, der gemmer sig bag et tal: 160.000. Det er mange. Alt for mange. 282 
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Det burde ikke være nødvendigt at sige det - men 10 års borgerligt styre kan jo bringe én og anden i 283 

tvivl. Lad mig derfor gøre det krystalklart: Regeringen er overbevist om, at det, som de mennesker 284 

allerhelst vil, ja det er, at få et job. 285 

Danmarks problem er, at der ikke er arbejdspladser nok. Derfor er den altoverskyggende opgave for 286 

regeringen at bidrage til, at vi igen får gang i væksten, så virksomhederne øger deres ordrer og 287 

skifter fyresedler ud med ansættelsesbeviser. 288 

Og vi skal gøre ALT hvad vi kan, for at de job, der skabes, er varige. Vi skal turde satse de steder, 289 

hvor vi allerede har styrkepositioner - eller ønsker at skabe dem. Det er også derfor, vi er i gang 290 

med en grøn omstilling af Danmark. Vi slås - så at sige - for blå kedeldragter og hvide skjorter i 291 

grønne job. 292 

Og mens vi har arbejdsløshed, skal vi sørge for, at de ledige står bedst rustet til den dag kommer, 293 

hvor der igen er job at få. Det kræver et massivt fokus på omskoling og efteruddannelse - særligt af 294 

de ufaglærte. 295 

Kort sagt: Regeringen er i fuld gang med en ambitiøs forandring af vores land. Med job og 296 

uddannelse og grøn ambition. 297 

Jeg vil gerne her fra talerstolen i dag sende en varm hilsen til vores venner i regeringen, 298 

Socialdemokraterne og de Radikale. Og personligt en tak for et fint samarbejde med Helle og 299 

Margrethe. 300 

En varm hilsen skal der også lyde til regeringens støtteparti Enhedslisten, som vi har et godt 301 

samarbejde med. Tak til Jer alle sammen. 302 

Kære SF’ere 303 

Vores parti har været på en lang, lang rejse. Fra Aksel Larsen gjorde op med stalinismen i 304 

1950’erne og skabte vores parti på den demokratiske socialismes solide fundament. 305 

Over Gert Petersen, der åbnede vores parti mod nye strømninger og gjorde SF til samlingspunktet 306 

for kvindebevægelsen, fredsbevægelsen, miljøbevægelsen og alle de andre græsrødder. Vores parti 307 

blev partiet, der gav stemme til folkelige strømninger, som ikke blev hørt andre steder. 308 
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Holger K. Nielsen førte for alvor SF ind på den parlamentariske scene med en række vigtige forlig i 309 

1990’erne, som støtteparti for Nyrup-regeringen. Det var også Holger som bragte vores parti ind i 310 

en langt mere kvalificeret og nuanceret position i forhold til det europæiske projekt. Med en 311 

grundlæggende positiv tilgang til det europæiske samarbejde, men også med den sunde skepsis, 312 

som er dybt forankret i den danske folkesjæl. 313 

I min formandstid har vi sammen forandret SF til et moderne socialistisk parti, der ikke alene tør 314 

kritisere ulighed, magtarrogance og uretfærdighed, men også har modet og viljen til at påtage sig 315 

ansvaret for at lede landet. 316 

Der står vi nu. Vi er med til at lede Danmark. Ikke til at komme udenom. Men det er jo ikke 317 

endestationen for SF. Vores rejse er ikke slut. Vi skal videre. 318 

Vi skal bruge vores position til at reformere, forandre og forbedre Danmark. Til at slås mod ulighed 319 

og for lige muligheder. Til at sikre en rimelig fordeling af byrderne. Til at skabe nye arbejdspladser. 320 

Til at udvikle vores velfærdssamfund. Til at gøre Danmark grønnere. Og til at gøre verden mere 321 

menneskelig. 322 

Skal vi ikke i dag love hinanden, at den rejse tager vi sammen? 323 

Tak for ordet! 324 

 325 
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Der er en – vist nok amerikansk – talemåde, der på dansk lyder cirka sådan her: 1 

”Pas på hvad du ønsker. 2 

Du risikerer at få det.” 3 

Jeg må indrømme, at jeg ikke så sjældent tænkte på dette i SF’s første regeringsår. 4 

Som parti sled og slæbte vi for at realisere ambitionen om at komme i regering. 5 

Vi indgik kompromisser inden vi overhovedet havde vundet valget, og vi løftede langt over vores 6 

vægtklasse. 7 

Da vi så kom i regering… Så skulle vi lave flere kompromisser.. 8 

Og jeg vil være ærlig overfor Jer og sige, at jeg ikke så sjældent undervejs har tænkt: Pas på hvad du ønsker 9 

– du risikerer at få det. 10 

Og da Villy så i efteråret meddelte, at han ville stoppe som formand… 11 

Og da jeg havde fået tænkt mig lidt om – og besluttede mig for at stille op… 12 

Så kunne jeg pludselig mærke at jeg faktisk ønskede at vinde. 13 

Også selv om jeg også var lidt bange for det. 14 

Ikke så sjældent har jeg siden tænkt: ”Pas på hvad du ønsker – du risikerer at få det”! 15 

For har det været dét værd? Har realiseringen af dét SF så længe ønskede og kæmpede så hårdt for, været 16 

prisen værd? 17 

Det mener jeg, at det har. 18 

SF får hver evig eneste dag gode ting gennemført i regering. 19 

Hver dag er vi med til at føre politik ud i livet, som langsomt men sikkert gør Danmark til et bedre sted. 20 

For første gang i vort partis historie, er vi med helt inde i kontrolrummet og tage ansvar for svære 21 

beslutninger, mens vi samtidig præger samfundsudviklingen i en mere retfærdig, solidarisk og grøn retning. 22 

Jeg står ikke her og siger, at det hele bare går fremragende. 23 

At SF har fået gennemført samtlige punkter, vi gik til valg på. 24 

Jeg forstår faktisk godt dem, der synes at prisen nogle gange virker høj. SF’erne er utålmodige mennesker. 25 

SF’erne er ambitiøse mennesker. 26 

Det går for langsomt. 27 

Der sker for lidt. 28 



Annette Vilhelmsens tale til SF-landsmøde 4 May 2013 
 
http://www.information.dk/telegram/459474  
 

2 
 

Jeg kender det fra mig selv. 29 

Og ingen er mere ked af, at partiet er blevet mindre – både i medlemstal og i vælgertilslutning – end jeg. 30 

Men SF er STADIG holdningsmæssigt dét parti i Danmark, der brændende ønsker social retfærdighed, en 31 

stærk velfærd og har klima- og miljøambitioner, der rækker langt ud i fremtiden til gavn for de kommende 32 

generationer 33 

Mit budskab er, at SF får det igennem i regeringen, som vores størrelse muliggør. Vi er det eneste 34 

regeringsparti, der står solidt plantet midt på venstrefløjen. 35 

Det er os, der trækker til venstre. 36 

Ja, SF indgår svære kompromisser hver evig eneste dag. 37 

Vi laver de kompromisser som er mulige – med den politiske sammensætning og de styrkeforhold der nu 38 

engang er. 39 

Det betyder IKKE, at SF er holdt op med at mene, hvad vi tidligere har ment. 40 

Det betyder IKKE, at de pragmatiske, realpolitiske kompromisser, der er det muliges kunst, er blevet vores 41 

nye grundholdninger. 42 

Kompromisser er kompromisser. 43 

På godt og på ondt. 44 

Hverken mere eller mindre. 45 

Og vores grundholdninger er vores grundholdninger. 46 

*** 47 

”Nogle af forligene indeholder betydelige ubehageligheder… Men de ville ikke have rummet så mange 48 

forbedringer, hvis vi ikke havde været der og presset på under forhandlingerne…” 49 

Ja, det er ikke mine ord. 50 

Det er Gert Petersens ord om nogle af de svære reformer SF var med til i starten af 70’erne under Anker 51 

Jørgensen. 52 

SF’s ideologiske grundprincipper ligger som sagt helt fast. 53 

De er – og har altid været – ledetrådene for vores arbejde – både i opposition og i regering. 54 

Men som Gert Petersen også slog fast… SF er IKKE et alt-eller-intet parti. 55 

Vi har altid søgt at få vores politik gjort til virkelighed – også selv om det kun er delvist gennem forlig og 56 

aftaler. 57 
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SF har konstant fokus på at levere helt konkrete resultater, som forbedrer folks hverdag. 58 

For os er det afgørende ikke at stå på sidelinjen med rene hænder, men at søge den direkte indflydelse, 59 

selvom det kan medføre knubs. 60 

Og SF har altid forholdt sig realistisk til den faktiske politiske og økonomiske virkelighed og indgået 61 

kompromisser – også i svære tider – hvis vi fandt, at det samlede indhold trak i den rigtige retning. 62 

Og hvis vi gjorde en forskel for almindelige mennesker… 63 

Det gjorde SF under Aksel Larsen. 64 

Det gjorder SF under Gert Petersen. 65 

Det gjorde SF under Holger K.Nielsen. 66 

Det gjorde SF under Villy Søvndal. 67 

Og det vil vi fortsætte med! 68 

*** 69 

De første år i regering har så absolut ikke været en dans på roser… i hvert fald ikke en dans på roser uden 70 

torne. 71 

Men vi må ikke glemme, de mange gode resultater vi har kæmpet for i så mange år og som nu er blevet 72 

virkelighed… 73 

Det er ikke længere Dansk Folkeparti, der dirigerer værdidebatten. 74 

Vi har afskaffet starthjælpen og kontanthjælpsloftet til gavn for dem, der har allermindst. Vi har revet 75 

grænsebommene ned. 76 

Vi har sikret asylfamilier med børn mulighed for at bo udenfor asylcentrene. 77 

Vi har – trods økonomisk svære tider – ført en aktiv finanspolitik og sørget for at færre end ellers har mistet 78 

deres arbejde under krisen. 79 

Det betyder konkret 20.000 job næste år. 80 

Vi har to gange udskudt det tidspunkt, hvor arbejdsløse risikerede at stå helt uden forsørgelse. 81 

Vi har oprettet mange flere studiepladser, og vi har taget de første skridt til at løse problemet med 82 

manglende praktikpladser. 83 

Vi har investeret i voksen- og efteruddannelse, så dem der aldrig fik en uddannelse har mulighed for 84 

eksempelvis at blive faglærte. 85 

Vi har investeret i flere cykelstier og kollektiv trafik. 86 
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Vi har vredet hele 27ekstra oliemilliarder ud af selskaberne i Nordsøen, som hver og en går til togfonden, så 87 

vi kan fortsætte elektrificeringen og mindske rejsetiden mellem de store byer. 88 

Dermed bliver toget hurtigere og mere attraktivt end bil og fly. 89 

Vi har styrket indsatsen over for social dumping, så der er fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår for 90 

alle der arbejder i Danmark. 91 

Vi har taget skridt til mere lighed i sundhed. 92 

Psykisk syge er blevet opprioriteret med flere penge, og får en ny udrednings- og behandlingsret. 93 

Vi har stoppet nedskæringerne i uddannelsessystemet, tilført nye penge og indført et loft på 28 elever i 94 

gymnasieklasserne. 95 

Vi har gennemført besparelser på intet mindre end 2,7 mia.kr.årligt på forsvaret, så pengene kan bruges på 96 

bedre velfærd. 97 

Vi har i skattereformen finansieret et løft i pensionen på 5.000 kr. 98 

for de fattigste pensionister, og vi har samtidigt tredoblet beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere. 99 

Vi afsætter historisk mange penge til forskning, og ikke mindst til forskning i, hvordan grøn teknologi kan 100 

bidrage til at løse miljø- og klimaproblemerne. 101 

Det vil også skabe flere grønne job. 102 

Vi har skærpet konkurrencelovgivningen, så karteldannelse kan udløse fængselsstraf, og vi er i gang med at 103 

gennemføre en række forbedringer af forbrugerbeskyttelsen og blandt andet indført risikomærkning af lån, 104 

så færre vil brænde sig på farlige låntyper. 105 

Vi er i gang med at fjerne overflødigt bureaukrati i den offentlige sektor – vi har fx droppet VK-regeringens 106 

ekstremt bureaukratiske variant af frit-valg i hjemmehjælpen. 107 

Vi afsætter 23 mia.kr. i de kommende år frem til 2020 til vækst i velfærden, så vi kan tage os af de flere 108 

ældre, og sikre at flere unge får en uddannelse. 109 

Og så lægger vi 4 mia. kr. oveni i ekstra offentlige investeringer. 110 

Venstre foreslår nul kroner til at udvikle vores fælles velfærd. 111 

Aksel Larsen skulle engang tilbage 60’erne have sagt… At hvis han var blevet minister for offentlige 112 

arbejder, så ville han have sørget for en hel stribe af vindmøller ned langs Jyllands vestkyst! ... 113 

For som han sagde: ”Har I tænkt på, hvor meget energi vi kunne hente ud af den evige vestenvind? I dag 114 

går den bare til spilde…” 115 

Den drøm har SF forfulgt lige siden. 116 
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Og med vedtagelsen af verdens mest ambitiøse klima- og energipolitik, får vi snart rigtig meget ud af den 117 

vestenvind… 118 

Halvdelen af vores elforsyning skal komme fra vindenergi om syv år. 119 

Ud med olie, kul og naturgas – og hvad skal ind? Sol og vind. 120 

Vi skal være i mål senest 2050. 121 

Og måske vigtigst af alt… Så har denne regering afmonteret den tikkende bombe, som Venstre lagde under 122 

vores universelle velfærdssamfund med overbetaling af privathospitaler og skattefrihed for private 123 

sundhedsforsikringer. 124 

Det er alligevel en hel del god og solid SF-politik på halvandet år… Så kom ikke her og sig, at der ikke er 125 

forskel på vores politik og højrefløjens! 126 

*** 127 

For mig går der holdningsmæssigt en lige linje tilbage fra Aksel, Gert over Holger og Villy og til mig: 128 

Et dybfølt engagement i et mere retfærdigt og socialt balanceret samfund med en stærk velfærdsmodel 129 

som styrker os alle. 130 

En dybt seriøs tilgang til de udfordringer vi står overfor i forhold til denne planets begrænsede ressourcer 131 

og vores miljø- og klimaproblemer. 132 

Og et brændende engagement i verden omkring os – både når det gælder sociale forhold, sundhed, fred, 133 

retfærdighed, demokrati materielle vilkår – og ressourcer, miljø og klimaudfordringernes betydning for 134 

vores medmennesker rundt om på kloden. 135 

Dét er for mig SF. 136 

Det er dét SF jeg engang meldte mig ind i og det er dét SF jeg vil stå i spidsen for. 137 

*** 138 

Nu gik jeg lige på, men det var ikke fordi jeg ikke ville byde Jer rigtig velkommen. 139 

Det var simpelthen bare fordi jeg synes det var så vigtigt at få det sagt. 140 

Så hermed: Velkommen til SF’s landsmøde 2013 141 

Velkommen til Falkonercentret, her på Frederiksberg. 142 

Velkommen til alle Jer SF’ere, der har valgt at bruge en weekend i selskab med partifæller og kammerater 143 

og velkommen til vores danske og internationale gæster. 144 

Og velkommen til de mange SFU'ere, som jeg ved deltager i dag. 145 

Og velkommen til de danskere som følger SF’s landsmøde gennem TV, radio og aviser i dag og i morgen. 146 
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Velkommen også til jer journalister, som er her og beretter fra SF’s landsmøde. 147 

Og lad mig her benytte lejligheden til at sende en varm hilsen med tak for det gode samarbejde til 148 

Statsministeren, Økonomi- og indenrigsministeren og det øvrige regeringshold. 149 

En stor tak også til de mange frivillige i partiforeningerne og til de engagerede medarbejdere i sekretariatet 150 

på Christiansborg. 151 

I yder alle en stor indsats. 152 

I skal vide, at jeg sætter stor pris på Jeres arbejde. 153 

*** 154 

Hver gang vi samles til et landsmøde, så bekræfter vi en levende partikultur, medlemsdemokratiets 155 

betydning og én af grundpillerne i vores udgave af det repræsentative demokrati – fra partiforening til 156 

folketing – og nu også regering. 157 

Det er stort – hver gang. 158 

Og så er det selvfølgelig også noget helt særligt for mig i dag. 159 

Det er første gang jeg står på talerstolen til et SF-landsmøde som formand. 160 

*** 161 

Sidst jeg var på talerstolen var der gang i den. 162 

Vi skal som politikere ikke være tyndhudede og sarte – selvfølgelig skal vi ikke det. Vi er valgt til at påtage 163 

os ansvar og skal selvfølgelig stå på mål for det vi gør. 164 

Men det vi oplevede 1. maj i Fælledparken var koordineret støj og nogle ballademagere, der forsøgte at 165 

fratage en række politikere, inklusiv mig selv, ordet, mens vi talte. 166 

Enkelte blev sågar korporlige over for nogle SF’ere og SFU’ere i Fælledparken. 167 

Det er IKKE i orden! 168 

Demokratiske mennesker opfører sig ordentligt overfor hinanden – selvfølgelig gør vi det. 169 

Og SF’erne og SFU’erne, jeg så, stod sammen trods tilråb og trusler og holdt fanen højt. 170 

Det gjorde mig stolt. 171 

SF er et kompromisløst demokratisk parti - og som bekendt et ordrigt og debatlystent parti… Det skal vi 172 

holde fast i! 173 

Derfor har vi også skruet op for dialogen mellem Folketingsgruppe, Landsledelse og partiforeninger. 174 
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Vi har genindført de politiske udvalg, hvor dygtige, fantasifulde og vidende SF’ere kan udvikle forslag til ny 175 

politik og komme med kvalificerede oplæg til ordførere og regions og byrådsmedlemmer. 176 

SF’s solide fundament er vores medlemmer og over hundrede aktive partiforeninger. 177 

Et stærkt SF vokser nedefra og lokalt. 178 

De ting, vi har sat i gang, styrker partiets organisation. 179 

En stærkere, lyttende og inddragende organisation står bedre imod når det blæser… og løfter bedre når det 180 

er tungt. 181 

Og der er ingen tvivl om, at der er blæsevejr og tunge løft forude. 182 

*** 183 

Den næste store opgave vi som parti står over for er kommunal- og regionsvalgene til efteråret. 184 

For SF's by- og regionsrødder gør en jætteindsats. 185 

På alle niveauer løfter de enormt flot opgaven inden for de svære økonomiske rammer, kommuner og 186 

regioner arbejder under i disse år. 187 

I København har SF’s Borgmester Ninna Thomsen stået i spidsen for en tillidsreform på ældreområdet, så 188 

de ældre får en bedre omsorg. 189 

I stedet for at få tildelt et bestemt antal minutter til enkeltydelser bestemmer den ældre nu selv, hvordan 190 

hjælpen bedst tilrettelægges. 191 

Efter pres fra blandt andre SF's lokalpolitikere bliver der nu oprettet fixerum i landets tre største byer, så 192 

stofmisbrugerne får mere værdige forhold. 193 

I Lejre Kommune har borgmester Mette Touborg iværksat en gennemgribende økologisk indsats i alle kroge 194 

af kommunen. 195 

Målet er at gøre Lejre til en attraktiv kommune at bo i, der producerer sunde fødevarer og beskytter 196 

naturen, og sikrer klima og drikkevand. 197 

Og Kirstine Bille hun har formået at rette op på Syddjurs’ Kommunes økonomi, som var i en meget alvorlig 198 

forfatning, da hun kom til som borgmester efter sidste kommunevalg  199 

Udover de nævnte har vi en lang række dygtige lokalfolk, der dagligt fører SF-politik ud i livet til gavn for 200 

borgerne. 201 

Derfor er kommune og regionsvalgene vigtigt for SF. 202 

Jeg vil i hvert fald kaste mig ind i valgkampen og har allerede afsat plads i kalenderen, så jeg kan komme 203 

endnu mere ud i kommuner og regioner i de sidste par måneder op til valget - og jeg ved det samme gælder 204 

for hele folketingsgruppen og vores ministre. 205 
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Vi glæder os, selvom det for mig nok bliver lidt underligt, at jeg for første gang i 10 år kun skal på gæstevisit 206 

i den kommunale valgkamp hjemme i Kerteminde. 207 

Men mon ikke de klarer sig uden mig. 208 

**** 209 

Kan vi bruge historien til at blive lidt klogere på fremtiden? 210 

Tja – udover at udveksle anekdoter, så har vi jo hver især vores historie i forhold til de valg vi foretager os. 211 

Min egen store oplevelse af fællesskabets styrke – og de muligheder det gav – var i 79/80, da jeg var elev 212 

på Gerlev Idrætshøjskole. 213 

Jeg var netop udlært fra Slagteriet i Svendborg – og kunne skrive mig op i køen af ledige HK’ere. 214 

Højskoleopholdet gav mig mulighed for at blive gymnastikinstruktør – og var en kæmpe dannelsesrejse, 215 

hvor jeg mødte meget engagerede og passionerede lærere. 216 

Der åbnede sig en helt ny verden af muligheder for mig. 217 

Det gav mig mod til at læse videre og senere blive lærer. 218 

Gerlev Idrætshøjskole fejrer i dag 75 års fødselsdag – tillykke fra mig, og tillykke til alle dem, der også har 219 

haft fornøjelsen af et ophold på en Højskole. 220 

Mit ophold på højskolen viste tydeligt, hvor vigtigt det er, at mennesker hele tiden har mulighed for at 221 

uddanne sig og hvordan stærke fællesskaber med fri og lige adgang til uddannelse gennem hele livet løfter 222 

folk, og konstant åbner op for nye muligheder. 223 

Ikke mindst for dem, som ikke har fået det hele med hjemmefra. 224 

*** 225 

For mig er den danske velfærdsmodel ikke bare attraktiv, fordi den virker. 226 

Nej, den har også en ideologisk og principiel kerne, som vi som socialister holder fast i. 227 

Villy talte for nogle måneder siden passioneret om den nordiske velfærdsmodel. Om hvordan vores 228 

nordiske samfund har mindsket uligheden, har givet et højt uddannelsesniveau, et stort materielt 229 

velstandsniveau, megen tryghed og lav kriminalitet og nogle af de mest tilfredse borgere i Verden. 230 

Det er vel ikke så ringe endda… 231 

Men arbejdet stopper jo ikke her… 232 

For vores velfærdssamfund kan hele tiden blive mere solidarisk… finansmarkederne kan reguleres bedre… 233 

og væksten kan i langt højere grad understøtte omstillingen til en grøn økonomi. 234 
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Derfor vil SF også… kære venner… Derfor vil SF fortsat slås som løver for at bevare, videreudvikle og 235 

fremtidssikre den danske velfærdsmodel! 236 

Jeg har godt set, at Dansk Folkepartis nye formand Kristian Thulesen-Dahl fremturer… som den sande 237 

beskytter af dansk velfærd… 238 

Som en omvendt fremskridtsmand på sin høje, hvide hest, fremturer han nu imod Dagpengereformen… 239 

Den reform han selv for bare to år siden var ophavsmand til… Nu er reformen pludselig for barsk… 240 

Jo tak. 241 

Dét skal jeg da være den første til at give ham ret i… Måske var det alligevel ikke den bedste ide, at halvere 242 

folks dagpengeperiode midt i en økonomisk krise… Men det skulle Kristian Thulesen-Dahl have tænkt på lidt 243 

før. 244 

For i de 10 år – hvor Kristian Thulesen-Dahl spiste flæskesteg med Lars Løkke og Claus Hjorth i 245 

Finansministeriet – var han mere optaget af grænsebomme og intolerance i metermål end af at værne om 246 

det danske velfærdssamfund… 247 

Det går nu hårdt ud over dem, som under krisen mistede deres arbejde og kom på dagpenge… 248 

I samme periode havde privathospitalerne og bankdirektørerne en guldalder… Der blev hældt benzin på et 249 

overophedet boligmarked… indløst enorme bankbonusser… og der blev uddelt gyldne kontrakter til 250 

direktørerne på de private hospitaler. 251 

VKO klattede et historisk opsving væk i stedet for at investere i fremtiden… I uddannelse, opkvalificering, 252 

praktikpladser, grøn omstilling og i at styrke dansk produktivitet. 253 

Rettidig omhu og en økonomisk ansvarlig politik havde stillet Danmark langt stærkere, da krisen ramte… 254 

Det betaler de alt for mange arbejdsløse, boligejerne og vores fælles velfærd i dag en høj pris for. 255 

Nu står vi så her. 256 

I en svær økonomisk tid skal vi både lukke hullet i de offentlige kasser og finde penge til de helt nødvendige 257 

investeringer i uddannelse, grøn omstilling og fortsat udvikling i den offentlige velfærd… 258 

Hvad er så Lars Løkkes svar på krisen? Ja sidst vi hørte fra ham havde han to bud på løsningen af krisen i 259 

dansk økonomi. 260 

Det ene var en håndsrækning til de stakkels millionærarvinger. 261 

Det andet var billig cola. 262 

Højrefløjen lod i 10 år vores fælles hus stå og suge fugt. 263 

De reparerede ikke det rådne træværk. 264 

De satte ikke nye ruder i, der hvor de var knust. Og under Danmarkshistoriens største økonomiske opsving 265 

lod de vandet stå i kælderen. 266 
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Og nu står de så… Kristian Thulesen-Dahl… og Lars Løkke Rasmussen… arm i arm… og kritiserer husets 267 

forfatning. 268 

Nu siger de, at det hele tiden har været i dårlig stand. 269 

Og de kritiserer os, der er rykket ind for at restaurere og udbygge det. 270 

De peger fingre ad os, fordi vi nogen gange må gå hårdt til værks både indvendigt og udvendigt, for at 271 

redde huset. 272 

For det er ikke alene det hus, de selv lod forfalde: 273 

Det er også i dét hus, at der i årtier blev sørget for at deres børn fik deres skolegang, at deres forældre fik 274 

en hjælpende hånd i alderdommen, at deres børn kom til Verden og fik fri adgang til et sundhedssystem. 275 

Og nu står de og kritiserer det, som om den bygning slet ikke har noget med dem at gøre… 276 

Hvad bilder de sig ind?!!! 277 

Men i virkeligheden er der intet nyt under solen. 278 

For det hus jeg taler om… 279 

Det samfund jeg taler om… 280 

Det blev ikke bygget af dem. 281 

Det blev bygget af gode, solide borgere. 282 

Mennesker – på tværs af erhverv, på tværs af landet, på tværs af politiske skel og alder… 283 

Det blev ikke bygget af en lille politisk elite eller af en lille klike af pengemænd. 284 

Det blev bygget af danskerne. Hvor enhver ydede sit, arbejdede hårdt og med stolthed betalte sin skat. 285 

Fordi de kunne se, at den skat blev brugt til gavn for den brede befolkning og for kommende generationer. 286 

Fordi den skat ville bidrage til at løfte deres børn til en bedre uddannelse, end de selv fik. 287 

Til at hjælpe de ældre. 288 

Og til at sikre alle adgang til de samme sundhedsydelser. 289 

På højrefløjen forbindes dette samfund… det danske velfærdssamfund… med en ”krævementalitet”, hvor 290 

mer’ vil ha’ mer’ og uansvarligheden hersker. 291 

Men det forholder sig lige omvendt. 292 

Den danske velfærdsmodel er båret af solidaritet. 293 

Det handler ikke om at kræve ind til sig selv, men om fællesskab og om at bidrage med det man kan. 294 
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Det handler om at være parat til at afgive noget, der kan gavne andre mere end én selv. 295 

Det handler om viljen til at bidrage ekstra, fordi man ved, at ikke alle har de samme muligheder og 296 

ressourcer. 297 

Det handler om at gøre flest mulig til herre i eget liv. 298 

Solidaritet handler derfor netop om ansvarlighed – også over for efterfølgende generationers adgang til 299 

naturressourcer og mulighed for et godt liv. 300 

Derfor er det så vigtigt, at vi får restaureret det hus… det danske velfærdssamfund. 301 

Også selvom vi af og til bliver nødt til at gå hårdt til værks… For vi skal ikke blot genopbygge… Vi skal også 302 

bygge til! Og energirenovere det. 303 

Det hus som venstrefløjen gennem de sidste 100 år har været drivkraften bag… skal igen blive smukt og 304 

stærkt, som trods krise, enorme udfordringer og svære prioriteringer… også kommer til at være 305 

fundamentet i det danske samfund de næste 100 år! 306 

*** 307 

Til at løfte den opgave har vi brug for alle gode kræfter. 308 

SF vil stille sig i spidsen for dette arbejde… og alle der kan spejle sig i de grundlæggende værdier: Frihed, 309 

lighed og solidaritet… skal være så hjertelig velkommen i SF. 310 

SF er et parti for folket! Det har vi altid været… det er vores styrke… og det skal vi holde fast i. 311 

SF er et folkeparti, et folkeparti der kæmper for retfærdighed. 312 

Og som har forståelse for de mekanismer der skaber armod, social isolation, desperation og utryghed. 313 

Som kæmper for, at borgernes slid og indsats er meningsfuld og rummer perspektiv og håb. 314 

For troen på at tingene kan blive bedre, hvis vi sammen giver den en skalle og alle bidrager. 315 

Så SF er et folkeparti, fordi den indsigt, den vilje, ikke kun findes hos én gruppe i samfundet – men 316 

tværtimod samler mennesker på tværs af skel… 317 

Samler borgere på tværs af deres arbejde, på tværs af deres privilegier og muligheder, på tværs af køn, 318 

alder, seksualitet, etnisk oprindelse, uddannelse… 319 

Dét er et sandt folkeparti. 320 

Hvor egen-interessen og klasseinteressen bringes sammen med viljen til fællesskab og tilsidesættelse af 321 

egeninteressen til gavn for fællesskabet. 322 

Dét er solidaritet! … Dét er et folkeparti… 323 

Dét er SF! 324 
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*** 325 

Der er stadig meget at kæmpe for. 326 

Og selvom vi godt ved, hvor vi gerne vil hen, tager tingene tid… Jeg er selv utålmodig af natur. 327 

Og jeg vil gerne indrømme, at jeg nogle gange tænker, at tingene gerne måtte gå hurtigere. 328 

Derfor er det også vigtigt, at det daglige arbejde hele tiden knyttes op på langsigtede mål. 329 

Hvor er det vi gerne vil hen… og hvordan sikrer vi så, at vi bevæger os i den retning? 330 

Helt konkret ser jeg 5 hovedudfordringer i den kommende tid, som alle er helt afgørende for at fastholde 331 

og videreudvikle et stærkt og dynamisk velfærdssamfund. 332 

Den første udfordring er at sikre en robust dansk økonomi… det handler om noget så kedeligt som statens 333 

underskud og den offentlige gæld. 334 

Kedeligt, men vigtigt! 335 

Orden i økonomien er selve grundlaget for et robust velfærdssamfund. 336 

Det handler om en velfungerende offentlig sektor som et nødvendigt grundlag for en velfungerende privat 337 

sektor. 338 

Det handler om et velfungerende arbejdsmarked uden social dumping. 339 

Claus Hjort Frederiksen og Venstre har jo som bekendt en hed drøm om tyske lønninger i Danmark… Men 340 

de glemmer at fortælle, at på fx slagteriet i Essen er – i følge forbundet NNF - omkring 70 pct. 341 

af de ansatte hyret på midlertidige kontrakter til en løn på under 40 kroner i timen. 342 

For SF bliver det ALDRIG løsningen! 343 

Regeringen har intensiveret kampen mod social dumping. Vi har styrket registreringen af udenlandske 344 

tjenesteydere og øget brugen af arbejdsklausuler i udbud. 345 

Vi har styrket indsatsen mod ulovlig cabotagekørsel, og når det offentlige afgiver ordrer skal de inkludere 346 

sociale klausuler om praktikpladser i deres udbud. 347 

En robust økonomi handler i høj grad også om, at skabe nye arbejdspladser til de alt for mange arbejdsløse. 348 

Lad mig slå fast, at regeringen er meget optaget af at skabe job. 349 

Vi har lavet en kickstart. 350 

Vi har lavet et investeringsvindue. 351 

Vi har givet mulighed for mere energirenovering af almene boliger. 352 

Vi har lavet et energiforlig, der skaber i tusindvis af job. 353 
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Vi har lavet en Vækstplan med bolig-job ordning, offentlige investeringer, udkantpakke og lavere 354 

omkostninger for især produktionsvirksomhederne, så de kan skabe flere job. 355 

Og det handler om, at stoppe finanssektorens gamblen med vores alle sammens økonomi. 356 

Derfor skærper vi reguleringen af finanssektoren, så fokus kommer til at være på sund udlånsvirksomhed 357 

og ikke på grænseløs spekulation. 358 

Vi er i fuld gang… men langt fra i mål! 359 

*** 360 

Den anden store udfordring er ressource- og klimaudfordringen. 361 

På den ene side står vi overfor en global opvarmning, der allerede nu har enorme konsekvenser for 362 

menneskers levevilkår rundt om på kloden. 363 

Og på den anden side oplever man mange steder knaphed på helt basale ting som rent drikkevand, varme 364 

og elektricitet… Vi er nødt til at udnytte verdens ressourcer langt mere effektivt. 365 

Når jeg ser tilbage på min egen familie, så slår det mig, hvor forskelligt, vi har levet vores liv. 366 

Min farmor var en stærk kvinde. 367 

Hun blev født i begyndelsen af forrige århundrede. Hun voksede op i en tid præget af sparsommelighed. 368 

Hun lærte at passe på de ting, familien ejede. 369 

Gik radioen i stykker, reparerede man den. 370 

Var skjorten slidt, blev den lappet. 371 

Og tanken om at smide mad ud var uhørt. 372 

Man syltede, henkogte og saltede for at få tingene til at holde. 373 

Men i løbet af hendes levetid oplevede hun, hvordan ting blev billigere år for år. 374 

Både fordi vi blev bedre til at fremstille dem, og fordi priserne på råvarer faldt. 375 

I 80’erne kom mine sønner, Lasse og Tore, til verden. 376 

De blev født på et tidspunkt, hvor produkter og råvarer var blevet så billige og arbejdskraften så dyr, at det 377 

ikke længere kunne betale sig at reparere noget som helst. 378 

Det er i dag ofte dyrere at skifte en printerpatron end at købe en helt ny printer. 379 

Og det er tit billigere at købe en ny mobiltelefon end at få skiftet glasset på den gamle. 380 

Men i de seneste år er der sket en mindre revolution. 381 
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Energi, Jern, stål, kobber og sølv er blevet dyrt igen. 382 

Og siden årtusindskiftet er priserne på råvarer steget tre gange mere end lønningerne. 383 

De stigende råvarepriser giver nye muligheder. 384 

Særligt for et land, der – som Danmark – er fattigt på råvarer, men rigt på talent. 385 

Og som har specialiseret sig i at få mest muligt ud af begge dele. 386 

Derfor bliver jeg stolt, når jeg ser alt det, danskerne finder på og sætter i gang. 387 

Når danske virksomheder kan gendesigne brugte borde, stole og reoler, så de bliver til nye møbler. 388 

Når håndværkere på byggepladsen begynder at skifte reservedele på deres værktøj, når de går i stykker, i 389 

stedet for at smide dem ud. 390 

Det kan blive starten på et job-eventyr, som kan levere arbejdspladser her og nu og lang tid fremover. 391 

Et job-eventyr, hvor genanvendelse af gamle bildæk er en milliardforretning. 392 

Hvor de mest konkurrencedygtige skibe, er dem der bruger mindst brændstof. Hvor mursten genbruges. 393 

Hvor halvdelen af de allerstørste virksomheder sælger grønne løsninger til udlandet. 394 

Og hvor vi eksporterer vores viden om, hvordan man undgår spild af energi, vand og materialer til hele 395 

verden. 396 

Den udvikling skal vi støtte.Ja vi skal skubbe på den. 397 

Vi skal hele tiden blive bedre til at fremstille mere med mindre. 398 

Det er det, Danmark skal leve af i fremtiden. 399 

***** 400 

Den tredje udfordring handler om sundhed… Eller rettere sagt, at rette op på den ulighed vi oplever i 401 

forhold til sundhed. 402 

I dag lever den rigeste fjerdedel af danske mænd 10 år længere end den fattigste fjerdedel. 403 

10 år længere! 404 

En forskel der næsten er fordoblet på kun 20 år. 405 

Prøv at tænk på ti år af jeres liv. 406 

Tænk hvor mange børnefødselsdage, stunder med børnebørnene eller gåture ved stranden det betyder… 407 

For kvinder er det knap så alarmerende som for mænd. 408 

Her er forskellen ”kun” 6 leveår mellem den fjerdel der tjener mest og den der tjener mindst. 409 
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Men alligevel. 410 

6 år… 411 

Ikke ligefrem opløftende, hvis man er optaget af at alle har lige muligheder for et godt liv. 412 

Så hvor stopper det henne? 413 

Det skal jeg fortælle jer: Det stopper lige her! 414 

Mens Lars Løkke og Pia Kjærsgaard gav forlommer til dem med private sundhedsforsikringer, så siger vi nej 415 

til et A og B hold. 416 

Derfor har vi gjort op med skattefinansieringen af private sundhedsforsikringer. 417 

Vi har fjernet brugerbetaling for ufrivilligt barnløse. 418 

Vi har stoppet overbetalingen af privathospitalerne. 419 

Og vi har indført en differentieret behandlingsgaranti som betyder, at hospitaler kan behandle de 420 

mennesker som er mest syge først. 421 

Og har bedre mulighed for at bruge deres faglighed, når de tilrettelægger arbejdet. 422 

I denne uge fremlagde regeringen sit sundhedsudspil. 423 

Bekæmpelse af ulighed er et gennemgående tema. 424 

Vi sætter penge af til et lighedstjek af sundhedssystemet. 425 

Der bliver bedre opfølgning til nybagte forældre, som kommer tidligt hjem fra fødselsstuen. 426 

Særligt i socialt udsatte familier. 427 

Vi siger også klart og tydeligt, at psykiatrien har brug for et løft. 428 

Det er lykkedes at afkorte ventetiderne for de psykisk udsatte børn, vi diskuterede meget inden 429 

folketingsvalget, men vi er ikke i mål endnu. 430 

Derfor har vi afsat 200 millioner årligt i økonomiaftalen med regionerne og til efteråret fremlægger vi en 431 

plan for, hvordan vi kan indføre en udrednings- og behandlingsgaranti i psykiatrien. 432 

Alle patienter skal have den samme anerkendelse og en lige god behandling – hvad enten de lider af åbent 433 

benbrud eller har et knækket sind. 434 

Vi står i en tid med stramme budgetter, men med viljen til at omprioritere og også træffe svære valg, flytter 435 

vi udviklingen i den rigtige retning. 436 

14 437 

Vi vil uligheden i sundhed til livs! 438 
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*** 439 

Den fjerde udfordring handler om uddannelse… 440 

Her står vi over for en enorm udfordring. 441 

Alt for mange i dag får slet ikke en uddannelse. 442 

Det er ærgerligt for den enkelte. 443 

Og vi ved også, at det øger risikoen for et liv med arbejdsløshed, tidlig førtidspension og manglende 444 

mulighed for at være herre i eget liv. 445 

Det handler især om børn af forældre, der heller ikke selv fik en uddannelse. 446 

Eller børn som er vokset op i hjem med sociale problemer. 447 

Det er helt afgørende, at alle får reelt lige muligheder, og det kræver et opgør med den negative sociale 448 

arv. 449 

Øget lighed er en hjertesag for mig – og for hele SF. 450 

Vi har fremlagt en folkeskolereform med fokus på social mobilitet, en bedre kobling mellem trivsel og 451 

læring samt integreret lektiehjælp på skolen. 452 

Vi har sat et loft over klassekvotienten i gymnasierne… og vi ønsker at give erhvervsuddannelserne et hårdt 453 

tiltrængt løft. 454 

Vi er i fuld gang med at sikre praktikplads til alle der starter på en erhvervsuddannelse, og vi har sat penge 455 

af til voksen- og efteruddannelse. 456 

Vi løfter hele Danmark ved at løfte uddannelserne, og vi løfter især dem, der har dårlige odds med 457 

hjemmefra. 458 

Det arbejde stopper vi ikke før vi er i mål. 459 

******* 460 

Den femte store udfordring har at gøre med værdier… 461 

Vi skal konsekvent fremme og forsvare kerneværdier som ytringsfrihed, frisind og demokratiske 462 

grundprincipper. 463 

Vi skal være en nation, der vil verden. 464 

Vi skal ikke gemme os bag grænsebomme og være berygtet for nedladende holdninger til fremmede 465 

kulturer og religioner. 466 

Vi skal stolt kunne rejse ud i verden – som turist eller som virksomhed – og nyde godt at vores omdømme. 467 
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Samtidig skal vi være en stærk støtte for folk rundt om i verden, som med livet som indsats kæmper for 468 

demokrati og menneskerettigheder. 469 

Af og til dukker medlemmer af Dansk Folkepartis mangfoldige gruppe dog stadig frem og anfægter disse 470 

stærke danske værdier… 471 

For nylig udtalte en ordfører sig om lesbiskes ret til ægteskab… At to mennesker af samme køn nu kan blive 472 

gift blev sidestillet med at gifte sig med dyr… 473 

Man kan selvfølgelig vælge at trække på smilebåndet… Men indholdet skal vi aldrig acceptere. 474 

Den slags intolerance og snæversyn skal vi konsekvent tale midt imod! 475 

************ 476 

Det var fem af de helt store udfordringer, som SF skal have de modigste, skarpeste og mest offensive svar 477 

på… 478 

Det kræver et tæt samarbejde på europæisk plan – først og fremmest gennem vores politiske platform i 479 

Europa-Parlamentets Grønne Gruppe. 480 

Tilbage i 1990 havde SF indkaldt til forespørgselsdebat i Folketinget om udfordringerne med den globale 481 

opvarmning. 482 

Samme dag havde Margrete Auken en kronik i Politiken. 483 

Her skriver hun, at partierne i Folketinget skal se at komme ud af drivhuset og ind i klimakampen… ellers er 484 

der ingen klode tilbage til de kommende generationer. 485 

Ja, klima-kampen er bestemt ikke ny i SF. 486 

Arbejdet i Europa-Parlamentet er en helt naturlig forlængelse af SF’s arbejde i Folketinget. 487 

Der er ingen tvivl om, at den økonomiske krise skal løses i fællesskab. 488 

Vi er dybt afhængige af hinanden og skal derfor hele tiden finde solidariske og holdbare løsninger på vores 489 

fælles udfordringer. 490 

Det er også hovedpointen i det valgoplæg til Europa-Parlamentet, som vi skal behandle og vedtage her i 491 

weekenden. 492 

På den udenrigspolitiske scene kan man også se et markant skift i Danmarks linje. Fogh og Bush-æraens 493 

militante tro på den stærkes ret og på, at man kunne bombe sig til demokrati er afløst af internationalt 494 

samarbejde, fokus på menneskerettigheder, nedrustning, strammere kontrol af våbenhandel, fred og 495 

retfærdighed og på grønne vækstalliancer. 496 

Siden regeringsskiftet er Danmark gået i front med et opgør mod klyngebomber. 497 
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Vi har konsekvent kritiseret de ulovlige israelske bosættelser, indført en mærkningsordning for ulovlige 498 

produkter fra de besatte områder og støttet en opgradering af Palæstina i FN. Senest kom der i går en vigtig 499 

melding: Regeringen har besluttet at give Palæstinas Mission i Danmark status som en ambassade. 500 

Der skal slet ikke herske nogen tvivl. 501 

SF støtter et selvstændigt og suverænt Palæstina! 502 

*** 503 

”Pas på hvad du ønsker – du risikerer at få det!” 504 

Skal vi i SF passe på hvad vi ønsker? – fordi vi risikerer at få det? 505 

NEJ – vi skal fortsætte med at ønske, vi skal fortsætte med at gå efter at få gennemført vores ønsker. 506 

Jeg har fortalt om 5 af de ønsker eller udfordringer, jeg ser for Danmark. 507 

Udfordringer, som SF er i gang med at løse i regeringssamarbejdet, og som vi fortsat vil være drivkraft i at 508 

finde de bedste svar på. 509 

Det skal vi gøre i en proces, hvor vores tradition for at inddrage bevægelser uden for det partipolitiske, 510 

fortsættes. 511 

Og hvor vi er lydhøre overfor de muligheder, som den samlede udvikling byder på, så vi finder de socialt 512 

retfærdige og miljø- og klimapolitisk farbare passager for Danmark, for EU og globalt. 513 

Et socialistisk afsæt – ja, selvfølgelig, fordi SF er Danmarks moderne socialistiske parti. 514 

Men også med virkelighedens afsæt. På den måde er SF, hvor SF altid har været. 515 

Men i en ny tid, hvor gammelkendte problemer antager nye skikkelser – og løsningerne derfor ligeså. 516 

Gert skrev en bog for 30 år siden: ”Verden er ung endnu: om livskraft i omvæltningernes tidsalder.” Lad mig 517 

fortælle jer noget om livskraft i omvæltningens tidsalder: 518 

SF er ungt endnu. 519 

SF har entusiasmen, modet og troen. 520 

Entusiasmen fordi vi vil så meget. 521 

Modet fordi vi også tør tage ansvar for de svære ting. 522 

Troen fordi den verden vi har ansvaret for, kan og skal blive endnu bedre for os, vores børn, vores 523 

børnebørn – for os alle. Så SF er ungt endnu. 524 

Jeg er ikke SF’s sidste formand. 525 

Jeg er en af de første! 526 
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Kære Kongres 1 

Danmark står ved en skillevej. 2 

Den borgerlige regering er efter 7 år ved magten kørt fast. Den tumler rundt med den danske 3 

udlændingelov. Den løber fra alle sine valgløfter. Og den har mistet grebet om dansk økonomi. 4 

Danmark har haft 7 år med Anders Fogh. Vi har ikke råd til 7 år med Lars Løkke. 5 

Vi er samlet i Ålborg for at vise, at der er et alternativ til et Danmark, hvor vi accepterer, at væksten 6 

går i stå og arbejdsløsheden stiger. 7 

Der er et alternativ til et Danmark, hvor regeringen taler om klimaproblemerne, men samtidig 8 

accepterer mere og mere CO2-forurening. 9 

Der er et alternativ til et Danmark, hvor vores ældre efter et langt liv på arbejdsmarkedet må se 10 

deres pensioner spist op af prisstigninger. 11 

Der er et alternativ til et Danmark, hvor færre og færre får en uddannelse. 12 

Der er et alternativ til et Danmark, hvor sundhedsvæsenet bliver privatiseret, og hvor patienterne 13 

dør på ventelisterne. Det alternativ er socialdemokratisk. 14 

Vi er parate til at tage ansvaret for fremtidens Danmark. Men vi kan ikke gøre det alene. 15 

Vi kan kun gøre det i fællesskab med hver enkelt dansker. 16 

Vi kan, hvis du vil. Det er budskabet fra vores kongres. 17 

Vi kan lægge grunden til et nyt opsving med højere vækst, bedre jobs, renere miljø – og flere 18 

ressourcer til velfærd. 19 

Vi kan gøre Danmark til verdens førende klimaland. 20 

Vi kan bygge bro mellem arbejdsliv og seniorliv. 21 

Vi kan få verdens bedste folkeskole, der giver alle børn det bedste springbræt til en fremtid. 22 

Vi kan skabe verdens bedste sundhedsvæsen med fri og lige adgang. 23 

Hvis du vil. 24 
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 25 

Efter 7 år, hvor vækst og fremgang kom fra et buldrende opsving i den globale økonomi, er 26 

flødeskumstiden forbi. Men regeringen fortsætter, som om intet var hændt. Der er som sædvanlig 27 

ikke noget at komme efter. 28 

Men alle advarselslamper blinker i dansk økonomi. Renterne stiger. Det samme gør priserne på mad 29 

og energi. Ledigheden vil stige. Og vi har udsigt til lavere vækst end de lande, vi normalt 30 

sammenligner os med. 31 

Lars Løkke har fremlagt sin finanslov. Den betyder – som sædvanlig – skattelettelser. Men samtidig 32 

også nedskæringer i kommunernes velfærd. Den bremser investeringer i fremtiden. Og den ikke 33 

bare accepterer, men skaber højere arbejdsløshed ved at genindføre tvungen opsparing. 34 

Den samme regering, der fortalte, at vi kunne købe hele verden, at der var råd til både skattelettelser 35 

og velfærd, og at det kun var de sidste socialistiske ballademagere, der ikke forstod det, er nu i gang 36 

med en unødvendig hård opbremsning af økonomien, og taler panikagtigt om forringelser på 37 

dagpenge og efterløn. 38 

Lars Løkke fører en økonomisk slingrekurs. Da han skulle trykke på bremsen i dansk økonomi, 39 

speedede han i stedet op. Og da det i år var tid at sætte en anelse mere fart på udviklingen, havnede 40 

foden i stedet på bremsen. Man fristes til at sige: ”Pas på Lars – han er ny i trafikken”. 41 

Det er ikke en ansvarlig måde at føre økonomisk politik på. For vi må aldrig glemme, at det er den 42 

enkelte families økonomi, der kommer en tur på glatbanen med Lars Løkke. 43 

Det er de helt almindelige hårdt arbejdende danskere, der hver dag står op klokken halv syv, sender 44 

børnene i skole og passer deres arbejde. De kan mærke, at opsvinget er slut. 45 

Den unge familie i hovedstadsområdet, der købte en lille, men dyr bolig for to år siden, er i dag 46 

teknisk insolvent, som det hedder. De skylder mere væk, end deres hus kan sælges for – og de har 47 

ikke råd til at afdrage på gælden. De er stavnsbundet mange år frem, i en økonomi med nulvækst og 48 
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et boligmarked i frit fald. 49 

Og den unge iværksætter i Århus, der har taget chancen, og investeret hele sin fremtid i forsøget på 50 

at bygge en ny virksomhed. Hun må slås endnu hårdere for at få enderne til at mødes i en økonomi, 51 

hvor antallet af konkurser i juli måned var det højeste i 14 år. 52 

Eller den brystkræftpatient, der må vente 91 uger på at blive screenet, for at se om den modbydelige 53 

sygdom er vendt tilbage. Hun må leve i uvished, fordi det økonomiske opsving blev soldet bort på 54 

skattelettelser, og fordi regeringen ikke har modet til at prioritere mellem livstruende sygdomme og 55 

nedgroede tånegle. 56 

Men der er et alternativ. Og det alternativ er socialdemokratisk. 57 

Overfor en borgerlig blok præget af arrogance, kynisme, metaltræthed og splittelse står en 58 

opposition, der samler stadig mere kraft og styrke. 59 

Jeg er stolt over, at jeg for fire uger siden kunne præsentere en historisk aftale mellem 60 

Socialdemokraterne og SF om udlændinge og integration. 61 

 62 

Den indeholder det hidtil mest ambitiøse bud på, hvordan vi løser udfordringen med integration af 63 

de nye danskere. Og en klar anerkendelse af, at der er en sammenhæng mellem antallet af 64 

familiesammenførte og hvor dygtige vi er til integration. 65 

Regeringens integrationspolitik har spillet fallit. Den er ikke fast og fair. Den er flov og fatal. 66 

Socialdemokraterne og SF angiver med vores udspil en retning for integrationen i Danmark. 67 

Vi giver et klart billede af, hvad vi gør når vi kommer til, og vi siger tydeligt, at med et nyt flertal 68 

følger hverken flere eller færre udlændinge – kun en bedre integration. 69 

Jeg kan love jer, at vores nye integrationsreform ikke bliver det sidste fælles initiativ fra 70 

Socialdemokraterne, SF – og forhåbentlig også de Radikale. 71 

Jeg ser det som min og Socialdemokraternes ledelsesopgave at stå for den klare linie. For de nye 72 
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ideer. Og for det ærlige, samlede alternativ. 73 

Vi lover ikke danskerne guld og grønne skove. Vi lover ikke både skattelettelser og mere velfærd. 74 

Vi lover ikke ny fremgang uden reformer og forandring. Men vi lover et opgør med en politisk 75 

kultur, der vender ryggen til virkeligheden. 76 

Og nu vi taler om virkeligheden 77 

Kan I huske, hvordan statsministeren talte om uhumske og ulækre toiletter i folkeskolen? Kan I 78 

huske, hvordan regeringen ville løse problemerne med en Kvalitetsfond på 50 milliarder kroner? 79 

Kan I huske det? 80 

Ved I hvad? Toiletterne er stadig uhumske og ulækre. Og det er de også om et år. For nu viser det 81 

sig, at Kvalitetsfonden bare er bluff. 82 

Kan I huske, hvordan regeringen ville afskaffe lukkedage i daginstitutionerne? Kan I huske det? Og 83 

hvad fik vi? Vi fik et nyt ord på dansk, nemlig ”løsrevne lukkedage”. 84 

For regeringen er det OK med lukkedage om mandagen og om fredagen, men ikke om tirsdagen. 85 

Jeg kan hilse fra virkeligheden og sige, at det ikke gør nogen forskel for os børnefamilier. 86 

En lukkedag er til besvær. Lige meget hvordan man vender og drejer det. 87 

Man siger, at tomme tønder buldrer mest. Efter valget i 2007 må man sige, at tomme løfter buldrer 88 

endnu mere. Løkke og Fogh har ingen svar på Danmarks nye udfordringer. Gennem 7 år har deres 89 

eneste svar, på hvert eneste problem, været at sænke skatten for de mest velstillede danskere og give 90 

nedskæringer til de dårligst stillede danskere. 91 

Men vi kan ikke få bedre offentlig service, hvis vi sænker skatten. 92 

Vores holdning er klar. Der er ingen grund til at beskatte danskerne hårdere end de bliver i dag. Det 93 

er ikke vores politik. 94 

 95 

Men hvis vi vil have kvalitet i vores fælles offentlige service, har vi heller ikke råd til at blive ved 96 
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med at sænke skatten. 97 

Skattelettelser koster samfundet dyrt. De skattelettelser, regeringen og Dansk Folkeparti har 98 

vedtaget, har ikke bare kostet mindre velfærd. De har også forringet holdbarheden af vores økonomi 99 

i et omfang, så regeringen nu har brug for drastiske nedskæringer af vores efterløn. Det glemte de 100 

også lige at fortælle i valgkampen. 101 

Det er ikke mere end 2 år siden, at vi indgik et historisk velfærdsforlig med regeringen. Det var en 102 

god aftale, selvom den selvfølgelig også var svær. Grundlæggende bad vi de ældre om at gå lidt 103 

senere på efterløn, i takt med at vi lever længere. For så i stedet at bruge pengene på investeringer i 104 

uddannelse, forskning og arbejdsmiljø. Det var en god aftale, og den viste, at der også er villighed 105 

til solidaritet mellem generationerne. 106 

Og velfærdsaftalen skabte en retfærdig og holdbar efterlønsordning. Den sikrede, at ordningen ikke 107 

bare blev dyrere og dyrere i takt med, at vi – heldigvis – lever længere og længere. Og den gav 108 

danskerne et anstændigt varsel om de nødvendige ændringer. 109 

Det, de borgerlige nu bringer på bane, er et direkte angreb på de mennesker, der allerede har 110 

planlagt deres seniorliv. 111 

Ikke en modernisering, men en afmontering af efterlønnen. En forringelse der rykker tæppet væk 112 

under de danskere, der har planlagt deres liv i tillid til vores løfter og beslutninger. 113 

Dem svigter Socialdemokraterne under ingen omstændigheder – og dem skylder Lars Løkke et klart 114 

svar. I det hele taget er det vores opgave at stå fast i en tid, hvor Venstre drejer til højre. 115 

I dag fra vores kongres skal vi sende et meget stærkt signal: Vi er klar til at tage - og vinde – den 116 

værdikamp Venstres nye generation af ledere lægger op til. 117 

Når Venstre leger med tanken om at lade ledigheden stige for at holde lønningerne nede, så siger vi 118 

klart fra. Og når Venstre i ramme alvor – med statsministerens godkendelse – vedtager at alle 119 

offentlige opgaver uden undtagelse kan privatiseres, så siger vi klart fra. 120 
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Udviklingen i sundhedsvæsenet viser, hvor galt det kan gå, når den borgerlige ideologi får frit løb. 121 

Det private sundhedsvæsen tjener bunker af skattekroner på behandlinger, som samfundet køber til 122 

overpris. 123 

Socialdemokratiet er klar til en grundlæggende debat om, hvordan vi bedst og mest effektivt driver 124 

velfærdssamfundet. 125 

Vores indstilling er pragmatisk og snusfornuftig. Fair konkurrence er sund. Og private skal også 126 

have lov til at byde ind på offentlige opgaver. 127 

Men realiteten er, at Danmark er et af verdens stærkeste samfund, netop fordi vi har modstået 128 

fristelserne til at gennemføre liberalistiske eksperimenter med fællesskabets bærende institutioner. 129 

 130 

Vi er klar til kæmpe for et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Vi vil ikke acceptere at sælge afgørende 131 

samfundsværdier til højestbydende. Og vi vil bevare den politiske kontrol med vores 132 

energiforsyning, vores kulturbærende institutioner og vores almene boligsektor. 133 

Jeg kan allerede høre meningsmagerne på de store borgerlige dagblade ryste på hovedet. Jamen, er 134 

Socialdemokraterne blevet bange for forandring? Tør de ikke længere tage ansvar for de 135 

nødvendige reformer? 136 

Mit svar er klart: Kom ikke og sig, at Thorvald Staunings, Jens Otto Krags og Poul Nyrups parti 137 

ikke er parat til reformer. Socialdemokratiet er Danmarks stærkeste reformparti. 138 

For 75 år siden stod Stauning i spidsen for Kanslergadeforliget. Et forlig der satte store reformer i 139 

gang, og løftede hundredetusinder af danskere ud af fattigdommen og armoden. Reformer der gav 140 

håb og værdighed til mennesker, der var vant til at frygte morgendagen og bøje nakken. 141 

Reformer der betød, at Danmark kom ud af 30’ernes krise som et stærkere samfund. 142 

For 35 år siden blev Danmark en del af det europæiske fællesskab, fordi Jens Otto Krag investerede 143 

hele sin politiske kapital i at skabe en plads til Danmark i hjertet af Europa – og en plads til Europa 144 
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i hjertet af danskheden. Det er et medlemskab, der er selve rygraden i vores økonomi og det 145 

stærkeste kort i vores udenrigspolitik. 146 

For 15 år siden viste Poul Nyrup og hans generation af socialdemokratiske ledere – Svend, Mogens 147 

og Ritt – endnu engang, at det er os - os socialdemokrater - der går forrest, når det knager i 148 

samfundets fuger og bånd. 149 

Efter 10 år med en borgerlig regering i 80’erne kendte alle en, der var blevet arbejdsløs. I 90’erne 150 

med en socialdemokratisk regering kendte alle en, der havde fået job. 151 

Jeg blev socialdemokrat i begyndelsen af 90erne, fordi det var og er os, der altid har modet til at 152 

træffe svære beslutninger. Til at gå seriøst efter de mål, de borgerlige afskrev som urealistiske. 153 

Jeg blev socialdemokrat, fordi jeg tror på fællesskabet som den stærkeste vej til at løfte hvert enkelt 154 

menneske. Jeg blev socialdemokrat for at forandre – ikke for at bevare. 155 

Nu står Danmark foran nye udfordringer. Nu er tiden kommet til, at vi i min generation tager vores 156 

ansvar. Vi skal ikke bare forsvare de resultater vores forgængere skabte. Vi skal lægge grunden til 157 

det næste opsving – til ny vækst og ny velfærd. Vi skal sætte os lige så høje mål som Stauning, 158 

Krag og Nyrup. 159 

Tiden er inde til at se langt frem. Til at beskrive et nyt socialdemokratisk projekt. Tage et sigtepunkt 160 

for den politik vi vil føre efter et regeringsskifte. Sende et klart signal om de værdier vi vil slås for. 161 

Og det skal starte med det enkelte menneske. Det skal starte med det enkle spørgsmål. Hvordan vil 162 

vi gerne leve vores liv? Og hvordan skabes mulighederne for, at den drøm kan blive til virkelighed? 163 

Det handler dybest set om, hvad vi vil bruge vores velstand til. 164 

 165 

En ting er vi klar over: Meningen med at leve i et velfærdssamfund kan ikke være, at vi konstant 166 

skal stresse os igennem livet, til vi når frem til pensionsalderen. For sådan tror jeg, mange har det i 167 

dag. 168 
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Jeg møder alt for ofte mennesker, der er dybt splittede mellem arbejde og familie. Mennesker der 169 

prøver at gøre deres pligt og løfte deres ansvar på alle fronter – men altid føler, at de er ét skridt 170 

bagefter. 171 

Der må være en anden mulighed. Vi må som samfund - som fællesskab - kunne stræbe efter, at 172 

mennesker trives. 173 

Ikke fordi vi vil eller kan påtage os ansvaret for den enkeltes lykke. Men fordi det skal være vores 174 

ambition, at skabe et samfund med flere muligheder og større frihed på de områder, hvor det for 175 

alvor betyder noget. Et samfund hvor man af og til kan være fri for konkurrence og præstationspres 176 

uden at tabe terræn. 177 

Trivselssamfundet er et Danmark, hvor vi bliver bedre til at veksle velstand til livskvalitet for det 178 

enkelte menneske. Hvis vi bruger vores velstand med omtanke og i fællesskab, er trivselssamfundet 179 

en mulighed. 180 

Når vi har kunnet indføre folkepension, efterløn, dagpenge, og børnecheck, hvorfor skulle det så 181 

ikke være muligt at oprette en tidsbank, så det enkelte menneske over årene kan fordele deres 182 

arbejdsindsats, så det stemmer bedre overens med familielivet? 183 

Hvorfor giver vi ikke danskerne langt flere muligheder for at skifte spor i tilværelsen? For at man 184 

kan tage et år ud af kalenderen for at passe sin gamle mor. Eller for at man får den uddannelse og 185 

det job, man ikke kunne gå efter som ung? 186 

Er det ikke på tide at skabe en ny balance mellem marked og mennesker? Et samfund med 187 

mulighed for at trives bedre. Men trivselssamfundets forudsætning er reformer i en tryg ramme. 188 

Og jeg vil i dag pege på fem områder, hvor vi har brug for forandringer og reformer. Fem områder 189 

hvor man vil kunne se en forskel på dem og os. 190 

Først og fremmest skal vi udvikle en ny og mere intelligent dansk vækstmodel. Mere robust overfor 191 

op- og nedture i den globale økonomi. Bedre rustet til en fremtid med endnu hårdere konkurrence 192 
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om arbejdspladserne. 193 

Jeg tror nøglen til ny vækst er bedre jobs med højere værditilvækst. For den enkelte, for 194 

virksomhederne – og for Danmark. Det afgørende er, at Danmark vinder den globale kamp om 195 

fremtidens bedste arbejdspladser. Ikke bare at flere arbejder mere – men at det vi laver bliver mere 196 

værd. 197 

Regeringen har systematisk forsømt at udvikle stort set alle betingelser for at skabe ny vækst: 198 

Uddannelse, infrastruktur, grøn omstilling og ny teknologiudvikling. 199 

Og den barske realitet er, at dansk erhvervspolitik i år 2008 er totalt forældet og skandaløst 200 

ineffektiv. 201 

 202 

Hvert år bruger vi 21 mia. kr. på erhvervstilskud. Uden at kunne dokumentere effekten, og på en 203 

måde der får selv Rigsrevisionen til at løfte pegefingeren 204 

Konsekvensen er at gamle og lavproduktive virksomheder holdes oppe – på bekostning af nye 205 

brancher og initiativer med potentiale for vækst. Jeg mener at tiden er inde til et skånselsløst 206 

kasseeftersyn af erhvervsstøtten. 207 

Vi vil frigøre et stort milliardbeløb til at udvikle et nyt stærkt partnerskab med fremtidens 208 

vækstvirksomheder. 209 

Den anden reform handler om grøn omstilling. Vi skal skabe et grønt Danmark, hurtigere og mere 210 

konsekvent end noget andet land i verden. Danskerne har ret til en forureningsfri tilværelse. Her og 211 

nu skal vi simpelthen stoppe det miljøsvineri, regeringen har ladet køre siden Svend Auken forlod 212 

Miljøministeriet. 213 

Vi vil ikke acceptere at forbruget af sprøjtegift er steget 18 procent de sidste 7 år. Og vi vil ikke 214 

acceptere, at 1 mio. danskere dagligt lever med en luftforurening, som hvert år er skyld i over 3000 215 

dødsfald. 216 
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Vores infrastruktur er under totalt sammenbrud, og den kollektive trafik er inde i en dødsspiral. 217 

Trafikken stopper til og udleder samtidig helt uacceptable mængder af CO2. 218 

Samtidig er vi dybt afhængige af olie. Og når olien om få årtier slipper op, så bliver vi igen 219 

afhængige af Mellemøstens olieressourcer. 220 

Efter 13 års uafbrudt fald er det danske CO2-udslip nu steget 3 år i træk. Mens regeringens ministre 221 

rejser verden rundt og belærer andre lande om, hvad de bør gøre for klimaet. 222 

Hvorfor går Danmark ikke forrest? 223 

Statsministerens vision er, at vi skal kunne klare os helt uden olie, gas og kul. Men han siger 224 

behændigt ikke noget om, hvornår vi skal nå det mål. Og han fører en politik som betyder, at det 225 

ikke sker hverken i hans eller min levetid. 226 

Lad os her i dag stedet sætte det konkrete og ambitiøse mål, at Danmark skal være det første CO2- 227 

neutrale land i verden. Med mere vindkraft, nye rene energikilder og massive energibesparelser. 228 

Andre lande, som f.eks. Norge rykker i samme retning. Men vi har forudsætningerne for at komme 229 

først. Det er et valg, vi selv træffer. 230 

Og lad os samtidig udvikle verdens grønneste og mest velfungerende transportsystem. 231 

Lad os gøre Danmark til et land uden bilkøer og forsinkede tog. Lad os allerede under forårets 232 

skattereformforhandlinger vedtage en ny grøn transportbeskatning, som gør det billigere at købe 233 

miljørigtige biler, og dyrere at køre i dem. 234 

Og som noget nyt vil jeg i dag foreslå, at vi opretter en oliefond. Den enorme rigdom der kommer 235 

fra Nordsøen skal investeres klogt og offensivt, så den kommer de fremtidige generationer til gode. 236 

 237 

I vedvarende energi, kollektiv trafik, og tidssvarende offentlige anlæg som sygehuse, skoler og 238 

daginstitutioner. 239 

Den tredje reform handler om fremtidens seniorliv. Her skal vi gennemføre en kulturrevolution. 240 
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Generationen mellem 60 og 80 år er den største og mest dynamiske i hele Danmarkshistorien. Det 241 

bliver ofte gjort til et problem – jeg anser det for at være en fordel. 242 

Det er nu, vi skal gøre op med det fuldstændige forstenede syn på ældre mennesker, der stadig 243 

præger vores samfund. 244 

Hvorfor skal vi overhovedet diskutere, om plejekrævende ældre har ret til et bad om dagen eller en 245 

mundfuld frisk luft? 246 

Hvordan kan vi byde mennesker, der har knoklet hele deres liv at sidde tilbage uden en krone på 247 

lommen, når maden er betalt? 248 

Socialdemokraterne vil gå forrest med en genopretning af ældreplejen i Danmark, og vi vil sikre 249 

alle ældre en anstændig økonomi – f.eks. med et loft over de kommunale madpriser. 250 

Og hvorfor skal seniorerne altid anses for en økonomisk belastning? Virkeligheden er, at de som 251 

gruppe har masser af ressourcer, masser af erfaring – og masser af vilje til at give et nap med. 252 

Hvorfor giver vi dem ikke muligheden? Hvorfor tøver vi med at gennemføre de forandringer, som 253 

gør det muligt at trække sig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet? 254 

Socialdemokraterne vil sikre alle efterlønnere og pensionister mulighed for at tjene 60.000 kr. om 255 

året - uden modregning og uden bureaukrati. Det vil gøre årtiers snak om det grå guld til 256 

virkelighed. 257 

Den fjerde reform handler om uddannelse, uddannelse og uddannelse. Vi har i Danmark en 258 

ambition om, at 95 procent af de unge skal have en ungdomsuddannelse. Men vi er meget langt fra 259 

målet. Og vi bevæger os baglæns. 260 

Der bliver år for år færre – ikke flere – der får en uddannelse. Samtidig falder andelen, der søger ind 261 

på de videregående uddannelser også kraftigt. Det går den forkerte vej i Danmark. Jeg ved ikke, om 262 

Bertel Haarder har givet op. Men han foretager sig absolut intet. 263 

Et højere uddannelsesniveau vil styrke dansk økonomi og vækst. Men vigtigere er, at uddannelse 264 
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også er nøglen til at løse mange af de andre udfordringer, vi står med. Vi ved, at det er dem uden 265 

uddannelse, der har sværest ved at klare sig selv, bliver mest syge, har sværest ved at leve sundt, 266 

kommer på førtidspension, og ja, dør tidligere end dem, der fik en uddannelse. 267 

Vi ved, at det er uddannelse, der er nøglen til at få bugt med ulighed. Tænk hvis det hele starter der. 268 

Tænk hvis kimen til fremtidens ulighed i det danske samfund bliver lagt i 3. klasse, når de første 269 

drenge falder fra. 270 

Det kan vi socialdemokrater ikke leve med. 271 

 272 

Vi er klar med en omfattende uddannelsesreform. Vi vil gennemføre 13 års ret og pligt til 273 

uddannelse, tilbud om lektiehjælp efter skole, loft over de vildtvoksende klassekvotienter, og 274 

mulighed for at oprette helhedsskoler. 275 

Sidst men ikke mindst skal vi genoprette det danske sundhedsvæsen. Det er en krævende opgave. 276 

Men det er også en helt afgørende opgave. Vi har ikke råd til at fejle. 277 

Lad mig slå helt fast: Den frie og lige adgang til sundhed er velfærdssamfundets kronjuvel. Den frie 278 

og lige adgang til sundhed er socialdemokratisk hjerteblod. 279 

Vi har altid sagt, at vores fællesskab skal måles på, hvordan vi behandler de svageste. Jeg er enig. 280 

Derfor krænker det mig helt ind i marv og ben, når jeg hører, at patienterne dør på ventelisterne. 281 

Det ryster mig, når jeg hører om, at der stadig ligger medicinske patienter på gangene. Og det 282 

bekymrer mig dybt, at forårets konflikt har ført til 400.000 aflyste undersøgelser og behandlinger. 283 

Hvis ikke vi nu, med en politisk kraftanstrengelse, får bragt sundhedsvæsenet tilbage på sporet, vil 284 

det smuldre i de kommende år. Vi vil se vores fælles sundhedsvæsen blive privatiseret. Og vi vil se, 285 

at pengepungen bliver vigtigere end patienternes diagnose. 286 

Det må ikke ske. Og det behøver ikke at ske. 287 

Danskerne har et valg. 288 



Helle Thorning-Schmidts politiske beretning 

til Socialdemokraternes kongres den 6. september 2008 

s-dialog.dk/download.aspx?docId=239003  

 
 

13 
 

Mit forslag er, at vi giver afkald på de skattelettelser, der skal udbetales næste år – og bruger 289 

ressourcerne på at skabe et sundhedsvæsen i verdensklasse. For den enkelte dansker er prisen 290 

begrænset. For sundhedsvæsenet vil det betyde et historisk løft. 291 

Vi kan sikre alle patienter med livstruende sygdomme akut behandling og forhindre at flere 292 

danskere dør på venteliste. Vi kan investere i tidssvarende apparatur, medicin og efteruddannelse, 293 

som vil sikre alle danske patienter fuldt udbytte af de enorme medicinske fremskridt, der sker lige 294 

nu. 295 

Vi kan angribe de store frygtelige folkesygdomme, som f.eks. kræft, offensivt med nationale 296 

screeningsprogrammer, som sikrer at sygdommen opdages og behandles i tide. Vi kan sætte – og 297 

indfri – det mål, at overlevelsesraten for kræft i Danmark skal være blandt de 5 bedste i Europa. Når 298 

det gælder kræft i æggestokkene, er vi nu på niveau med Etiopien. 299 

Og vi kan sikre de svageste medicinske patienter, der i dag placeres på gangene og nedprioriteres 300 

når det gælder pleje og omsorg, en anstændig behandling. 301 

Det er her og nu vi har chancen for at sætte en anden kurs, hvor vi sikrer sundhed på 1. klasse til 302 

alle. Prisen er alene et opgør med borgerlig ideologi. Med uansvarlige skattelettelser – og med en 303 

systematisk skævvridning til fordel for de private sundhedsforsikringer og de private sygehuse. 304 

Skal Socialdemokraterne vælge mellem skattelettelser eller at stå vagt om velfærdssamfundets 305 

kronjuvel, så vælger vi det sidste. 306 

Kære venner. Jeg skal til at slutte. 307 

Socialdemokraterne står for et alternativ i dansk politik. En ny vej fremad. 308 

Når vi taler med kollegaer, venner og familie, og de efter 7 år med borgerlig regering spørger: 309 

Betyder det nu noget, hvem der har regeringsmagten? 310 

Så er vores svar klart. Ja det betyder noget! 311 

Danskerne kan vælge mellem mere af det samme, eller et nyt politisk alternativ med nye ideer. 312 
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Se det for jer. Tænk på alle de ting vi kan forandre. 313 

Det er et alternativ, der sætter en ny balance mellem marked og fællesskabet. Som arbejder for 314 

integration. Som står for en ny dynamisk vækstpolitik. Som vil gøre Danmark til verdens førende 315 

klima nation. 316 

Det er et alternativ, som vil knokle for at alle børn og unge får en uddannelse. 317 

Som vil give børnefamilierne et reelt valg mellem tid og ting. Som vil sikre den frie og lige adgang 318 

til sundhed. 319 

Alternativet er Socialdemokraterne. 320 

Vi brænder for vores værdier. Vi brænder efter at tage ansvar og bringe Danmark fremad. 321 

Og vi kan - hvis du vil. 322 

Tak for ordet. 323 
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Kære Socialdemokrater. 1 

Når jeg står her i dag, ved jeg, hvorfor vi vinder valget den 17. november. 2 

Fordi vi – kvinde for kvinde, mand for mand, region for region, kommune for kommune – har de 3 

stærkeste kandidater. Og jeg kan mærke det ansvar og den ydmyghed, vi alle har for det fællesskab, 4 

som vores Danmark består af. 5 

Vi tror på idéen om et land, der fik velstand ved at være retfærdigt. Hvor fællesskabet aldrig lader 6 

nogen tilbage. Vi tror på et Danmark, hvor der er brug for og plads til, at alle mennesker udfolder 7 

deres evner. Hvor de bredeste skuldre med stolthed bærer de tungeste byrder. Hvor hver  8 

eneste generation kæmper for at give deres børn og børnebørn endnu bedre vilkår, end vi selv fik. 9 

Derfor er det altid dejligt, men aldrig let at være socialdemokrat. Men meningen med vores parti er 10 

ikke, at vi skal have det nemt. Det er at gøre gavn. 11 

Vi ved, at vi må knokle for hvert eneste skridt vi tager frem. Men det gør os kun mere målrettede og 12 

beslutsomme. Det får os kun til at ranke ryggen og yde en ekstra indsats. Det gælder hver dag i 13 

vores kommuner og regioner. Og det gælder i Folketinget. 14 

Danmark står midt i den værste økonomiske opbremsning siden Anden Verdenskrig. Vores  15 

eksport er gået i stå. Fabrikshaller, der før summede af lyd, er blevet stille. Boligpriserne falder  16 

og falder. 17 

Drømmehuse er ved at blive til gældsfængsler for tusinder af helt almindelige mennesker, der købte 18 

deres bolig det forkerte år (lack of 6A, 9F). 19 

På få måneder er arbejdsløsheden fordoblet. Over 100.000 mennesker er sendt ud i ledighed. Og 20 

hvis ikke vi gør noget nu, vil det tal blive til 200.000 indenfor de næste 2 år. Selv når alle 21 

regeringens små panikinitiativer er regnet ind. 22 

Regeringen vælger at se næsten 200.000 danskere i øjnene, trække på skulderen og sige: Vi kan 23 

ikke gøre mere. Vi vil ikke gøre mere. 24 

Vores budskab er et andet. I dag siger vi klart og kraftfuldt til befolkningen: Socialdemokraterne vil 25 

aldrig nogensinde se passivt på, at arbejdsløsheden bare vokser og vokser. 26 
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Jeg kan huske, hvordan usikkerheden gjorde sit indtog, da jeg var ung i 80erne. Også dengang 27 

svigtede man helt almindelige mennesker, da arbejdsløsheden fik lov at stige. Da de havde brug  28 

for hjælp, kiggede man væk. Man rakte ikke hånden frem. 29 

Jeg tilhører en generation, hvor mange aldrig fik en fair chance for at komme på arbejdsmarkedet 30 

eller for at få en uddannelse.Prisen var høj for mange af mine jævnaldrende. 31 

Venner, der skulle have haft et job, fik en pension. Tusinder blev ladt tilbage med misbrugsproblemer og  32 

nedbrudt selvtillid. 33 

Det tager år at bygge et ungt menneskes selvværd op – men ganske få måneder at kaste dem ud i 34 

tvivl og ensomhed. 35 

Derfor blinker alle mine advarselslamper, nu hvor ungdomsarbejdsløsheden eksploderer. 36 

Når det stort set er umuligt at få en praktikplads. Når unge med en færdig uddannelse må stille  37 

sig om i arbejdsløshedskøen. Det er nu, vi skal vende udviklingen. Der er nu, vi skal have gang i 38 

væksten. 39 

Regeringen tror, at den kan få Danmark ud af i krisen ved at fortsætte den selvsamme kurs, der var 40 

med til at skabe problemerne. Den vil ikke lytte. Og den har intet lært. 41 

Da jeg for et år siden sagde, at Danmarks største problem ikke ville blive manglen på arbejdskraft, 42 

men mangel på arbejdspladser, lukkede Anders Fogh ørene i Statsministeriet – og arbejdede i øvrigt 43 

videre dag og nat på at sikre et nyt job til sig selv i udlandet. 44 

Man mente, at jeg talte krisen op. Man mente, at alt var i skønneste orden. Men barometeret stod på 45 

økonomisk stormvejr. På det tidspunkt brugte hver dansker 104 kroner, hver gang han eller hun 46 

tjente 100 kroner. Der skal ikke meget husmodersnilde til at se, at det ikke holder i længden. 47 

Danmark blev et land med for meget gearing og for lidt næring. Danmark blev et land med for 48 

meget Stein Bagger, med for meget bonusbingo i bankerne. 49 

Vi har haft gode tider i Danmark. Men sandheden er, at vi har brugt de gode tider dårligt. Vi har 50 

ikke satset på uddannelse. Hospitaler. Miljø. Grøn energi. Jernbaner og veje. Idéer.  51 

Udvikling. Men på skattelettelser. Vi har forsømt fremtiden og satset på privatforbruget. 52 
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Socialdemokraterne har hele vejen igennem sagt sandheden om krisen. Og vi har den rigtige plan 53 

for at vende udviklingen. 54 

Vi har foreslået at fremrykke offentlige investeringer for 31 milliarder kroner for at sætte gang i 55 

Danmark igen. Det er investeringer, som alene skal gå til at skabe beskæftigelse i de private 56 

Erhverv. 57 

For vi ved, at offentlige investeringer virker 3 gange så effektivt som skattelettelser, når det handler 58 

om at skabe vækst og beskæftigelse. Regeringen har valgt skattelettelser, der ikke virker. Man har troet, at  59 

hvis man stak hovedet i et hul og cyklede til Paris, så skulle det nok gå alt sammen. 60 

Men krisen går ikke over af sig selv. Der skal handles nu. For er det ikke nu, hvor naboen går ledig, 61 

at vi skal sætte ham eller hende til at reparere vores skoler, vores veje og vores sygehuse? Er det 62 

ikke nu, vi skal få moderniseret vores kloakker og vores infrastruktur? Og er det ikke nu, vi skal 63 

gøre Danmark til verdens førende klimanation? 64 

Vi er ikke i tvivl. Det hjælper at gøre noget. Det nytter at investere i mennesker og i fremtiden. Men 65 

vi skal også være ærlige. Det Danmark, der kommer ud på den anden side af krisen, bliver et 66 

anderledes Danmark. Det bliver et Danmark, hvor vi ikke producerer de samme varer som før. Og 67 

vi bliver et land med nye arbejdspladser. 68 

De seneste måneder har jeg rejst rundt i Danmark. Jeg har været på byggepladser på Amager. På 69 

Højbjerg Maskinfabrik i Århus. På Aalborg Portland ganske få kilometer herfra. Og mange, mange 70 

andre steder. 71 

For jeg er overbevist om, at man skal kunne lytte for at kunne lede. 72 

For ganske få uger siden var jeg på Lindø for at tale med tillidsmændene og ledelsen. En af vores 73 

største arbejdspladser lukker. Og hele Fyn er ramt. Men det er mere end det, som forsvinder. 74 

På Lindø fortalte en af de unge tillidsfolk mig en historie, jeg ikke kan få ud af hovedet. Hele sit liv 75 

havde han vidst, at han skulle være skibsbygger. Det var hans far og hans farfar før ham. Sådan er 76 

det, når man er vokset op omkring Lindø. Og han havde glædet sig til at komme i gang. 77 

Nu sad han en aften med sin dreng, Victor på 6 år, og læste i bøger som man jo gør. Og Victor 78 
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havde valgt den klassiske bog, ”Hvad Kan Jeg Blive”, som havde været i familien i mange, mange 79 

år. Derfor var siden med skibsbygger helt slidt – den havde nemlig været slået op mange gange. 80 

Og da Victor bladrede hen på siden, sagde han: ”Far, jeg bliver aldrig skibsbygger, vel?”. 81 

Svaret var nej. For der bliver ikke bygget flere store skibe i Danmark. For Victors generation ligger 82 

fremtiden på en anden type arbejdspladser. Som specialister og udviklere i en global 83 

produktionskæde. Med kinesiske og polske kollegaer. Med hele verden som hjemmemarked. 84 

Det ved Victors far. Det ved alle på Lindø. Og det ved de også i Frederikshavn, hvor jeg var i sidste 85 

uge for at lytte til de mange hundrede mennesker, som har mistet deres arbejde på Man Diesel og på 86 

Martin Productions. 87 

Alle steder er folk så stolte af deres arbejde. Det gør indtryk, når plaststøberne på Coloplast 88 

fortæller mig, at de har knoklet for at blive blandt verdens bedste indenfor deres fag, så 89 

virksomheden kan klare sig i den benhårde globale konkurrence. 90 

Men de ved også, at det ikke er nok at være bedst, man skal også være først. Hele tiden skal de 91 

danske virksomheder udvikle sig opad i værdikæden. Det slår mig gang på gang, at de mennesker, 92 

der er tættest på krisen også har den mest realistiske forståelse af hvor stor en omstilling, der venter 93 

for os alle. 94 

Jeg har mødt så mange mennesker, som er blevet fyret, men som er parate til at skifte spor og tage 95 

en ny uddannelse. En kvinde lidt op i årene ville være buschauffør – nu var det hende, som skulle 96 

sidde bag rattet. En anden ville være merkonom og puklede om aftenen, mens hun passede sin plads 97 

på fabriksgulvet om dagen. Mange – særlig de kvindelige specialarbejdere - har sagt til mig, at det 98 

måske er nu, at man skulle se at få den 9. klasses eksamen. 99 

For nogle uger siden var jeg på Damixa i Odense. Det er en virksomhed, som blandt andet 100 

producerer vandhaner. Her mødte jeg en kvinde i 40erne. Helle, som vi jo hedder i den årgang, var 101 

helt klar i mælet. Hun vidste godt, at hvis hun igen skulle have et job, så skulle hun have en 102 

uddannelse. Hun var parat til at støve den gamle HF-eksamen af og blive skolelærer. Men hun 103 

havde ikke råd. Det har man ikke, når man som voksent menneske sidder med forpligtelser for sin 104 
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familie.  105 

Vi har i dag et Danmark, hvor voksne mennesker ikke har råd til at foretage et sporskifte i livet.  106 

Det kan bedre betale sig for dem, at få en passiv ydelse end aktivt at dygtiggøre sig.  107 

Det vil vi ændre. Derfor har vi foreslået, at Helle og andre skal kunne tage en kompetencegivende 108 

uddannelse på højeste dagpengesats. Det er kun rimeligt. Det er fair. Hvem er vi som  109 

samfund, hvis vi står i vejen for mennesker, der ønsker mere uddannelse? I stedet for at lukke  110 

døre bør vi åbne dem og vise respekt for mennesker, der tager initiativ til at dygtiggøre sig. 111 

Og hvis jeg nogensinde skulle komme i tvivl om, hvorfor vi kæmper så hårdt for at få det flertal, så 112 

behøver jeg bare at tænke på dem. 113 

Alle de hårdtarbejdende mennesker, der findes i vores land. Mennesker, der står op hver dag og går 114 

på arbejde. Mennesker, der arbejder på treholdsskift og er hamrende stolte af det, de er med til at 115 

skabe. Det er dem, der skaber vores velfærd, og det er dem, der bygger fremtidens Danmark. 116 

Selv om Danmark lige nu står med udfordringer, vi ikke har kendt i flere årtier, så er det også 117 

tidspunktet, hvor vi kan nå nye mål. Det er nu, vi beslutter hvilket Danmark, der kommer ud på den 118 

anden side af krisen. 119 

Vil vi have et Danmark med gamle dogmer og falske modsætninger mellem vækst og velfærd? 120 

Hvor mennesker bliver underordnet markedskræfterne, og hvor krisen blev brugt til at optrevle 121 

fællesskabets fine tråde. 122 

Vil vi have mindre sikkerhed for almindelige lønmodtagere? Større forskel mellem rig og fattig. 123 

Verdensklasse uddannelse for de få, men dårligere skoler for de mange. Eller vil vi have et Danmark i  124 

forandring og fremdrift? Hvor vi har modet til at se hinanden i øjnene 125 

og stille krav – også store - til hvordan vi får et Danmark, som er stærkere end det, vi fik af vores 126 

forældre. 127 

Det er nu, vi skal have kraften til at skubbe gamle modsætninger til side og finde nye løsninger i fællesskab. 128 

Sammen med SF har vi fremlagt en omfattende plan for fair forandring i Danmark. Det handler om 129 

at nå 4 mål. 130 
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Vi vil have et sundere, klogere, grønnere og et mere retfærdigt Danmark. Det er fire mål,  131 

Der længe er blevet diskuteret i dansk politik. Det er nu, vi viser, hvordan de kan nås. Konkret og præcist. 132 

Vi har længe vidst, at sundheden i Danmark halter efter andre lande. Vi lever ikke lige så længe 133 

som vores svenske og norske naboer. Risikoen for at dø af kræft er langt større på vores side af 134 

Øresund. Fordi vi er langt dårligere til at forebygge sygdomme. Og fordi vores sundhedsvæsen ikke 135 

har ressourcer til at følge med udviklingen. 136 

Vi ved også, at problemerne ikke kan løses uden flere ressourcer og langt mere fokus på at 137 

forebygge de store livsstilssygdomme, som f.eks. kræft. 138 

Så vi kender problemerne. Vi ved, hvad der skal til for at løse dem. Spørgsmålet er, om vi er klar til 139 

den nødvendige forandring. 140 

Det er Socialdemokraterne. Vi vil skaffe 3 milliarder kroner ekstra om året til vores sygehuse – og 2 141 

milliarder ekstra om året til forebyggelse. Pengene findes ved, at det skal være dyrere at leve usundt. 142 

Vi vil hæve prisen på en pakke cigaretter til 43 kroner. Og gøre det dyrere at købe fødevarer, der 143 

indeholder for meget sukker og fedt. 144 

Det usunde bliver dyrere, og pengene går direkte til mere sundhed og forebyggelse. Det er sund 145 

fornuft, og det er fair forandring. 146 

Vi er stolte over, at Connie Hedegaard anses for at være et af de 100 mest indflydelsesrige 147 

mennesker i verden – det er bare drønærligt for klimaet, at hun ikke er det i Danmark. Det skulle 148 

være så grønt – og så er det faktisk skidt. Danmark halter bagud i den helt nødvendige  149 

omstilling af vores produktion, hvis vi skal have en chance for at bremse klimaforandringerne. 150 

Står det til Socialdemokraterne, skal Danmark igen være et af de lande, der går forrest. Et af de helt 151 

store klima- og miljøproblemer kommer fra trafikken. Danmark er Europas bilkirkegård, og vi har 152 

en pinlig forældet kollektiv trafik. Det betyder, at vi udleder alt for meget CO2. 153 

Svaret er enkelt: Det bør være billigere at købe en miljørigtig bil og dyrere at køre i den. Og vi må 154 

og skal skaffe penge til bedre og billigere kollektiv trafik . 155 

Så vi kender problemerne. Vi ved, hvad der skal til for at løse dem. Spørgsmålet er, om vi er klar til 156 
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at gennemføre den nødvendige forandring. 157 

Det er vi. Vi vil halvere registreringsafgiften på miljørigtige biler. For socialdemokrater kan sådan 158 

set godt lide biler – de skal bare være grønnere. I dag er det kun de mest velhavende, der har råd til 159 

at køre grønt. Det vil vi ændre, så også skolelæreren, sekretæren og smeden kan  160 

købe en moderne og sikker familiebil – samtidig med at de passer på miljøet. 161 

At halvere registreringsafgiften for grønne biler er dyrt. Derfor skal man betale lidt for at køre på 162 

de danske veje. Og i København skal vi have en særlig løsning. Det skal koste ekstra at tage bilen 163 

ind til hovedstaden. Men alle pengene skal bruges til at gøre den kollektive trafik bedre og billigere. 164 

Så vi giver pendlerne et reelt alternativ til de endeløse bilkøer på vejene ind til København hver 165 

morgen. 166 

Den løsning har man valgt i moderne storbyer som London, Oslo og Stockholm. Det samme skal vi 167 

gøre i København. 168 

Vi vil have billigere biler, og det skal være dyrere at køre i dem. Og vi skal målrettet hjælpe 169 

pendlere ved at skabe en kollektiv trafik, der virker. Sådan tager Danmark nye skridt. Sådan vil vi 170 

skabe grøn fair forandring. 171 

Når vi diskuterer hvad Danmark skal leve af i fremtiden, så kender vi svaret. Det er viden. 172 

Uddannelse. Idéer. Vi ved det kræver, at alle danske børn får den bedst tænkelige uddannelse. Helt fra de  173 

er små. Men vi er langt fra målet. 174 

Tænk, at der i dag er færre unge af årgang, som får en ungdomsuddannelse end for 10 år siden. 175 

Tænk, at næsten hver sjette elev forlader folkeskolen uden at kunne læse og skrive godt nok til at 176 

tage en uddannelse. Vi taber alt for mange af de unge på gulvet. Det er spild for den enkelte. Det er 177 

spild for samfundet. 178 

Og vores mål er klart. Hvis de børn ikke mærker, at der kommer en socialdemokratisk regering – så 179 

er der slet ikke nogen grund til, at vi skal sætte os ind i regeringskontorerne. Deres fremtid er vores 180 

vigtigste mærkesag. 181 

For vi kender problemerne. Vi ved hvad der skal til for at løse dem. Og vi er klar til at gennemføre 182 



Helle Thorning-Schmidts politiske beretning 
Socialdemokraternes kongres den 25. september 2009 
(det talte ord gælder)  
http://www.altinget.dk/artikel/s-formandens-politiske-beretning  
 

8 
 

den nødvendige forandring. 183 

Vi er parate til den største økonomiske saltvandsindsprøjtning i folkeskolen i nyere tid. Vi vil bruge 184 

2 milliarder kroner ekstra om året på vores elever. På et højere fagligt niveau. Bedre IT. Skoler med 185 

verdens bedste undervisning. Både til de dygtigste og til dem, der har svært. 186 

Pengene skal findes ved at kræve et ekstra bidrag fra de virksomheder, der har fået store særlige 187 

fordele under den borgerlige regering. Vores forslag betyder, at selskabsskatten kommer på niveau 188 

med vores nabolande. Tyskland og Sverige. Men først, når virksomhederne igen tjener penge. 189 

Bankerne skal give et særligt bidrag. De har fået enorme skattelettelser, da opsvinget var på sit 190 

højeste. Og bagefter massiv statsstøtte, da nedturen kom, og det viste sig, at de havde soldet et årtis 191 

overskud væk. 192 

Derfor er tiden er kommet til, at vi styrker vores økonomi og konkurrenceevne ved at bede Danske 193 

Bank betale lidt mere til danske børn. Sidst, men ikke mindst er tiden inde til en mere retfærdig 194 

Fordeling. Det vil for alvor være en forandring efter 8 år med voksende ulighed. 195 

Det er rimeligt og rigtigt at lette skatten på arbejde. Det er en god idé, at færre skal betale topskat. 196 

Derfor skal ingen almindelige lønmodtagere frygte, at vi ruller deres skattelettelser tilbage, når 197 

flertallet skifter. 198 

Tværtimod. Vi vil hæve beskæftigelsesfradraget med 6000 kr. Så de mennesker, der skal arbejde 199 

Danmark ud af krisen, får et signal om at vi støtter deres indsats. 200 

Samtidig er det er på tide at påskønne de mennesker, der har arbejdet - de ældre. Det er ikke alle 201 

ældre, der har store opsparinger og sommerhuse i Sydfrankrig og Grækenland – det er faktisk et 202 

mindretal. Flertallet har en stram økonomi, selvom de har knoklet hele livet. Derfor skal landets 203 

pensionister have 5000 kroner ekstra om året. Det er penge, der gør en forskel på et lille 204 

husholdningsbudget. 205 

Det er ikke store, urealistiske forbedringer. Men de kommer mange mennesker til gode. Så det 206 

koster selvfølgelig. Skattelettelser skal altid finansieres. Derfor har vi foreslået at lægge en lille 207 

afgift på de hurtige aktiehandler. Og at indføre en ny moderne millionærskat. 208 
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En skat, der vil tage toppen af de enorme skattelettelser, Lars Løkke og Pia Kjærsgaard har bevilget 209 

de allerrigeste i Danmark. På den måde kan vi sikre, at de bredeste skuldre stadig bærer mest. Det 210 

er ikke så svært. Det handler om værdier. 211 

Sporerne er lagt. Fair Forandring kan gøre Danmark sundere, grønnere, klogere og mere retfærdigt. 212 

Men er det nu så klogt at sige ligeud, at nogle skatter og nogle afgifter kommer til at stige? Hvorfor 213 

ikke bare fifle sig ud af det, ved at opfinde en fond over i Finansministeriet? Eller ved at lægge en 214 

masse små beløb sammen, som alligevel skulle være givet og så kalde det noget mundret. 215 

Tænk bare på Kvalitetsreformen, Højteknologifonden, Løkke-posen til sygehusene og Anders 216 

Foghs historiske satsning på Grøn Vækst.  217 

Ville det ikke gøre vælgerne glade, hvis vi var lige så opfindsomme? Mit svar er nej. Det er den 218 

gamle måde at føre politik på. Sådan handler kun en regering, der ikke ønsker at stå til regnskab, 219 

men som hele tiden forsøger at smyge sig udenom. 220 

Vores hospitaler bliver jo ikke bedre af, at de får bevilliget de samme penge flere gange. Og vores ældre får  221 

ikke flere penge i dagligdagen af, at vi hæver ældrechecken med den ene hånd, mens vi 222 

med den anden fordobler prisen på mad. 223 

Den måde at føre politik på er en tand for smart til mig. Jeg bryder mig ikke om fifleri. 224 

Netop nu har vi brug for en ærlig og redelig regering, der ikke sparker nedad. Som får bundlinien til 225 

at gå op - i respekt for borgerne og ikke af frygt for at blive opdaget. 226 

Den regering, jeg ønsker at stå i spidsen for, vil altid være hårdere ved sig selv end sine 227 

modstandere. Den regering, som jeg ønsker at stå i spidsen for, vil være ærlig og loyal overfor 228 

befolkningen. Vi vil ikke komme med løfter, som vi ikke kan indfri. Et nyt flertal vil sige tingene, 229 

som de er. Også når det er svært, og når sandheden giver mere og ikke mindre ansvar. 230 

Samme indstilling gælder for vores udlændinge- og integrationspolitik. 231 

I kender mig. Jeg voksede op i Ishøj. Jeg så med mine egne øjne, hvordan det langsomt, men sikkert 232 

blev overladt til vores medborgere i de sociale boligbyggerier at stå for integrationen. Mens andre – 233 

på sikker afstand af problemerne – talte om det berigende kulturmøde. 234 
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Jeg ved, at integrationen ikke virker, når der findes skoler som kun har elever fra 235 

Indvandrerfamilier. Jeg ved, at integrationen ikke virker, når der findes boligområder, hvor der ikke 236 

bliver talt dansk. 237 

Og der er noget helt galt med integrationen, når indvandrerbander hærger på Nørrebro. Når der i  238 

Vollsmose er et udbredt hashmisbrug blandt de helt unge drenge. Og når der i Ishøj med jævne mellemrum  239 

bliver brændt biler eller containere af. 240 

Derfor har jeg har hele tiden sagt, at der er en sammenhæng mellem hvor mange udlændinge, der 241 

kommer til landet og vores evne til at skabe en vellykket integration. Derfor fastholder vi 24 års 242 

reglen og tilknytningskravet. 243 

Men jeg ved også, at der skal mere til for at få integrationen til at virke. Integrationen kommer kun, 244 

hvis man vil den. Den kommer kun, hvis man oprigtigt og engageret stiller krav. Der er så mange 245 

ledige pladser omkring samfundets bord, der venter på at blive taget. 246 

Vi har en grundlæggende respekt for ethvert menneske. Vi tror på klar tale og kontante krav.  247 

Men også en udstrakt og venlig hånd til dem, der gerne vil være med. Uanset religiøs baggrund. Og vi nærer  248 

ingen illusioner om, at vi får en bedre integration med den nuværende regering. Den  249 

har haft 8 år til at prøve. Problemerne er blevet større og ikke mindre. 250 

Integrationen er gået i stå. Vores hospitaler er ikke gode nok. Arbejdsløsheden er blevet fordoblet. 251 

Virksomheder lukker en efter en. Klimaet bliver svigtet. Det taler efterhånden for sig selv. 252 

Danmark har brug for et nyt flertal. Og jeg mener nyt. 253 

Som den første socialdemokratiske partiformand går jeg til valg på at lede en regering, hvor SF 254 

også tager del i ansvaret. Det gør jeg med stolthed. For sammen med SF – og meget gerne Det 255 

Radikale Venstre – kan vi danne den stærkeste regering i nyere Danmarkshistorie, hvis flertallet 256 

skifter efter næste valg. 257 

Derfor vil jeg gerne sende en hilsen til vores venner i SF – eller SO-CIA-LIS-TISK-FOLKEPARTI, 258 

som venstreløverne er blevet trænet til at sige. Tak for samarbejdet. 259 

Jeg vil også gerne sende en hilsen til vores venner i Det Radikale Venstre: I skal vide, at døren til et 260 
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regeringssamarbejde efter næste valg stadig står åben. 261 

Og at jeg håber, at I på et tidspunkt er klar til at bevæge jeres parti ind i et mere forpligtende 262 

samarbejde med Socialdemokraterne og SF. For enhver ved, at hvis man reelt ønsker indflydelse og 263 

ønsker at forandre Danmark, så kan det kun ske sammen med os. 264 

Jeg har respekt for Det Radikale Venstres holdninger. På alle punkter. Også når det gælder skatte og 265 

udlændingepolitikken. Derfor har vi sammen med SF fremlagt forslag, der på mange punkter 266 

imødekommer de Radikale. Hver gang har de Radikale været velkomne. Hver gang har de valgt at 267 

stå frit. 268 

Husk på, at vi i udlændingepolitikken vil styrke integrationsindsatsen. Sikre anstændige vilkår for 269 

Asylansøgere. Og afskaffe starthjælpen. Husk på, at vi i skattepolitikken vil fremme forebyggelsen 270 

med højere afgifter på cigaretter og usunde fødevarer. Beskatte landbrugets forurening. Og sikre 271 

endnu lavere skat på arbejde for almindelige lønmodtagere. 272 

Alt sammen mærkesager for os som for de radikale. Som man kan få igennem sammen med et nyt 273 

flertal. Men aldrig sammen med Lars Løkke og Pia Kjærsgaard. 274 

Derfor virker det ikke længere, når de Radikale truer med at skifte side og stemme mod S-SF og 275 

med VKO i skatte- og udlændingepolitikken. Og hvis de agter at gøre det, bør de sige det til deres 276 

vælgere nu. Hvis I mener, at I vil smide 10 års arbejde for at få et nyt flertal på gulvet, fordi vi vil 277 

indføre en millionærskat, så skal I sige det nu. 278 

Vi ønsker et tæt samarbejde med de Radikale. Et samarbejde, der bygger på en ny respekt for 279 

hinanden. Derfor lytter jeg selvfølgelig til de Radikales leder, når hun nu åbner for et samarbejde, 280 

der bygger på den skattepolitik vi har fremlagt. Sammen med andre reformer. Det synes jeg er 281 

konstruktivt. Det vil jeg gerne kvittere for. 282 

Vi ønsker at give tryghed til borgerne om skatten. Det er kun rimeligt, at borgerne forlanger  283 

tryghed om deres privatøkonomi. Derfor har vi sagt meget tydeligt; at den skattepolitik vi lægger frem  284 

nu, er den vi gennemfører et valg på. 285 

Det betyder blandt andet, at vores løfte om at frede boligskatterne ikke er til forhandling. 286 
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Boligejerne har det svært nok i forvejen. De behøver ikke frygte et regeringsskifte. 287 

Og derfor kan man regne med, at vi sætter handling bag ordene, når vi lover at lade de bedst stillede 288 

betale for at et bedre beskæftigelsesfradrag til almindelige lønmodtagere, og 5000 kr. mere til 289 

pensionisterne. For selvfølgelig skal der rettes op på Danmarkshistoriens skæveste skattereform,  290 

når vi kommer til. Det kan ikke komme som en overraskelse for nogen. Heller ikke de Radikale. 291 

Der er ét parti mere, som jeg synes vi skylder en hilsen her fra vores kongres. Det er Dansk 292 

Folkeparti. Lad mig sige én ting til Pia Kjærsgaard. 293 

Når flertallet skifter efter næste folketingsvalg, så vågner du til en ny politisk virkelighed. Så 294 

ændrer vi spillereglerne i dansk politik. Så er din tid som Danmarks mest privilegerede magthaver 295 

endegyldigt forbi. 296 

Lad mig gøre det helt klart: Dansk Folkeparti kommer aldrig nogensinde til at spille rollen som 297 

parlamentarisk grundlag for en socialdemokratisk regering. Men Pia Kjærsgaard får heller ikke lov 298 

til at gemme sig i rollen som forfulgt uskyldighed. 299 

Jeg vil værne omhyggeligt om, at du får ret til at fremføre alle dine synspunkter – på linie med alle 300 

andre partier. Så jeg kan sige klart fra, hver gang dine forslag er useriøse eller usympatiske. 301 

Og jeg vil indbyde dig til forhandlinger – på linie med alle andre partier. Så enhver kan se, om du 302 

vælger at holde sammen med de andre i den borgerlige blok – eller om du vil støtte en politik, der 303 

virkelig gør en forskel for de dårligst stillede, for de ældre, for almindelige lønmodtagere. Så vil  304 

det stå klart, for den enkelte dansker, at Pia Kjærsgaard gerne vil have din stemme – men hun vil ikke 305 

tale din sag[SBJ1]. 306 

Da jeg foreslog, at der blev lagt et loft over direktørlønningerne i de banker, som har modtaget 307 

støtte af staten – præcis som man har gjort i de socialistiske højborge Tyskland og USA – var det 308 

Dansk Folkeparti, der forhindrede forslaget i at blive gennemført. 309 

Da det kom til skatteforhandlingerne, var det Dansk Folkeparti, der sikrede flertal for at give de 310 

bedst stillede historisk store lettelser. En bankdirektør, der tjener 2,5 millioner kroner  311 

om året, får fra den 1. januar 150.000 kroner ekstra til sig selv. Pensionisten stort set ingenting. På grund af 312 
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Dansk Folkeparti. Og hvorfor er Dansk Folkeparti slet ikke optaget af at      313 

hjælpe 50.000 fattige børn? 314 

Hver gang Dansk Folkeparti får chancen for at trække Danmark i den rigtige retning, svigter Pia 315 

Kjærsgaard. Hver gang der skal placeres et ansvar, mangler hendes stemmer. Sidst, da 316 

statsministeren slap for at blive stillet til regnskab for at have foræret privathospitalerne knapt en 317 

milliard. Penge, som vi kunne have brugt på kræftbehandling. 318 

Og Pia Kjærsgaard tager sig godt betalt. Og under Lars Løkke er der simpelthen ingen grænser for, 319 

hvad de kan slippe af sted med at forlange. Har Pia Kjærsgaard lyst til at blive kulturminister, så tør 320 

statsministeren ikke afvise, at hendes ønske går i opfyldelse. Han siger, det er et hypotetisk 321 

spørgsmål. Og det har vi før hørt fra en Venstre statsminister, der ikke ønskede at svare på et 322 

spørgsmål. 323 

Og hvis Dansk Folkeparti mener, at klimapolitik er noget hysterisk pjat, så siger statsministeren 324 

dem ikke imod. Selvom han skal være vært for et globalt klimatopmøde om 2 måneder. Det kan 325 

godt være, vi har fået ny statsminister. Men det er stadig Pia Kjærsgaard, der bestemmer det hele. 326 

Man må håbe for Lars Løkke, at han er bedre til at styre sin cykel, end han er til at styre Pia 327 

Kjærsgaard. 328 

Men Lars Løkke har en sidste chance for at vise Pia Kjærsgaard, hvem det er der bestemmer. 329 

Regeringen skal tage stilling til den kriminelle lavalder. Dens egne eksperter advarer kraftigt mod at 330 

sætte børn under 15 år i fængsel. Det vil ikke hjælpe på ungdomskriminaliteten. Tværtimod. 331 

Men Dansk Folkeparti er ligeglade. De vil gøre alt, hvad de kan for at få et retssystem, hvor børn 332 

bliver sendt i fængsel. Derfor vil de have sagen på bordet i finanslovsforhandlingerne. Og der må regeringen  333 

jo ikke forhandle med andre end Pia Kjærsgaard. 334 

For Socialdemokraterne er der ikke noget at rafle om. Vi vil ikke sænke den kriminelle lavalder. Vi 335 

vil ikke sætte børn i fængsel. 336 

Danmark er dårligt tjent med en regering, der sidder som forskræmte gidsler på ministerkontorerne. 337 

Danmark er dårligt tjent med en regering, som frygter Pia Kjærsgaard mere end den kæmper for 338 
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fremtiden. Danmark har brug for nyt politisk lederskab. Og det kan kun komme fra 339 

Socialdemokraterne. 340 

Derfor skal vi sætte alle kræfter ind på at få et godt valg den 17. november. 341 

Vi har klare mål: Når stemmerne er talt op, er vi det største parti. Vi har flest borgmesterposter. Og 342 

vi har ansvaret i de fire store byer – København, Århus, Aalborg og Odense. 343 

Det bliver ikke let – slet ikke. Men med Nicolai i Århus. Med Henning i Aalborg og med Anker i 344 

Odense står vi solidt. 345 

Og i København har vi fået den stærkeste kandidat hovedstaden kunne ønske sig. Frank, da vi og 346 

københavnerne havde brug for dig, så var du parat. Tak. 347 

På samme måde er vi ambitiøse, når det gælder valget til Regionsrådene. Vi vil være størst, og vi 348 

vil have ansvaret i flest regioner. 349 

Det er store mål, vi har sat os. Men det er mål, som vi skal nå. Ikke for jeres skyld. Ikke for 350 

borgmestrenes skyld. Og ikke for min skyld. Men for borgene og velfærdens skyld. 351 

Jeg er helt overbevist om, at det betyder noget, om der sidder en socialdemokrat for bordenden, når 352 

de vigtige beslutninger om vores fælles sundhedsvæsen skal træffes. Det er ikke ligegyldigt, om det 353 

er en venstremand eller en socialdemokrat, der har ansvaret for vores folkeskoler, eller hvordan vi 354 

behandler vores ældre. 355 

Vi er parate til at påtage os et ansvar over hele landet. Med ydmyghed og ærlighed. 356 

Når vi går herfra på søndag, går vi direkte ud og fører valgkamp. Og vi gør det sammen. Vi har ikke 357 

Venstres millioner. Vi har ikke den lokale presse i ryggen. Men vi har viljen til at løfte sammen. Og 358 

vi har hinanden. 359 

Vi vil møde danskerne, der hvor de er. På deres arbejdspladser. På gågaden. Og i deres hjem. Vi vil 360 

gå Danmark dør-til-dør. Ved Europa-parlamentsvalget bankede vi og vores fantastiske DSU’ere på 361 

100.000 døre. Når vi når frem til den 17. november, har vi banket på 250.000 døre i hele Danmark. 362 

Vi har talt med danskerne over en rose og en kop kaffe. De ved, hvad vi står for. Og vi ved, at vores 363 

største opgave er at knokle for helt almindelige menneskers helt almindelige hverdag. 364 
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Jeg glæder mig til at komme rundt i Danmark. Jeg glæder mig til at stå i spidsen for vores fælles 365 

valgkamp. 366 

Kære kongres, jeg skal til at slutte. Vi har nogle gode dage foran os. Der er mange venskaber, der 367 

skal genopfriskes. Der er håndslag og knus og kram, der skal gives. 368 

 369 

Men der er en stol, som står tom i salen. Der mangler en kraftfuld røst i vores midte. Den 4. august 370 

gik Svend bort. Vi har mistet en god kammerat. 371 

Sidste år holdt Svend en smuk og vigtig tale til os her i denne sal. Jeg husker tydeligt, hvordan han 372 

delte sin sygdom med os. Og hvordan han takkede for at være med på vores rejse. 373 

I dag er det os som takker Svend for, at vi var en del af hans liv. Vi mindes og savner varmen fra en 374 

uopslidelig livsgnist. 375 

Og vi husker hans sidste ord til os: Verden er endnu ung. Der er endnu meget, der skal gøres. Der er 376 

altid et bjerg, der skal bestiges. En dal, der skal passeres. Rejsen fortsætter. 377 

Og sådan er det for os socialdemokrater. Den bedste tid ligger altid foran os. Vores største drømme 378 

er endnu ikke drømt. Vi er bestandig på vej. Fremad i fællesskab. 379 

Tak for ordet. 380 
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Før jeg går i gang med min beretning, vil jeg sende en hilsen til alle de mange mænd og kvinder, 1 

som tjener Danmark i udlandet. Jeres virke er vigtig og værdifuld. 2 

Jeg vil også gerne sende en særlig hilsen til vores soldater i Afghanistan. I skal vide, at vi tænker på 3 

jer. Så sent som i denne uge led vi som nation endnu et smerteligt tab i Afghanistan. Et tab, der ikke 4 

kan beskrives med ord. I, der er derude, skal vide; at I og jeres pårørende er i vores tanker. Vi er jer 5 

dybt taknemmelige for jeres indsats for Danmark. 6 

Kære kongres. 7 

Danmark er klar til forandring. 8 

Og vi er klar til at stå i spidsen for den forandring. 9 

Vi er klar til at skabe job, hvor der nu bliver delt fyresedler ud. 10 

Vi er klar til at skabe vækst, hvor nøglen nu bliver drejet om. 11 

Vi er klar til at bygge bro, hvor man nu dyrker splittelse og modsætninger. 12 

Vi er klar til at tage ansvar, hvor man nu lægger ansvaret fra sig. 13 

Budskabet fra denne kongres er lige så ambitiøst, som det er enkelt: Vi er klar til at lukke et kapitel 14 

i Danmarks historie og åbne et nyt. 9 år med VKO er nok. Vi skal videre. Fra dødvande og 15 

tungsind. Til fremgang og optimisme. 16 

Vi tror på Danmark. Vi er klar til forandring. 17 

Der er nogen, som skal bruge 10 drømme for Danmark. 18 

Jeg nøjes med en enkelt. Og det er, at vi igen viser, at det særlige ved Danmark er vores evne til at 19 

skabe fremgang for alle mennesker. At selv når det stormer og lyner, og globaliseringens 20 

lykkeriddere kræver, at vi afskaffer velfærdssamfundet, så er vi i stand til at bygge et Danmark, 21 

hvor der er plads til alle. 22 

Vores børn og unge skal have en uddannelse, en praktikplads og en vej ind i arbejdslivet. Ældre 23 

skal mødes med respekt og omsorg.  24 

Vi vil ikke alene have verdens bedste hospitaler og behandling. Vi vil også have en fuldstændig fri 25 
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og lige adgang til sundhed. 26 

Vi vil have tryghed i gaderne og ikke børn i fængslerne. 27 

Vi vil have et Danmark i balance, hvor vi gør op med ghettoerne, og hvor hver landsdel tæller med 28 

samme lod i vægtskålen. 29 

Og vigtigst af alt. Danmark skal atter i arbejde. Vi skal igen have en bomstærk økonomi. Vi skal 30 

give vores virksomheder et nyt rygstød i den globale konkurrence. 31 

Den første og største opgave for en ny S-ledet regering er helt entydigt at få bragt dansk økonomi på 32 

fode. Vi har gjort det før. Og det er en opgave, vi igen med stolthed påtager os. 33 

For hvis ikke os – hvem så. 34 

Der findes intet parti i Danmark, som er mere bevidst om behovet for en stærk og sund økonomi. Vi 35 

ved præcis, hvem der kommer til at betale regningen for ufinansierede skattelettelser, katastrofal 36 

krisepolitik og svag og slingrende budgetstyring. 37 

Det bliver de mennesker, som er så langt væk fra at være årsag til den økonomiske krise, som man 38 

overhovedet kan komme. 39 

Hårdtarbejdende familier, der mest af alt ønsker tryghed i hverdagen. Mænd og kvinder uden job, 40 

men med lysten til at virke og ønsket om at forsørge sig selv. Vores ældre som gennem et langt liv 41 

har knoklet og puklet for at få enderne til at mødes. Børn og unge som er så afhængige af at få en 42 

fair første chance i livet. Og mennesker, som med sygdom i sind eller krop er helt afhængige af vi 43 

andres ufortrødne og uforbeholdne støtte. 44 

De mennesker skal vide en ting: I kan regne med Socialdemokraterne. I kan regne med os. 45 

Der er ingen grund til at lægge skjul på, at udfordringerne for den danske økonomi er enorme. 46 

Hvis man vil have slesk tale og dyr rødvin, må man gå et andet sted hen. 47 

Hvis man vil eje hele verden eller for den sags skyld et hus, hvor lyset altid er tændt, må man gå et 48 

andet sted hen. 49 

Og hvis man tror det hele kan løses med en rask svingom fredag aften, ja, så skal man gå et helt 50 
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andet sted hen. 51 

Vi siger tingene som de er. Medvind på cykelstien er afløst af modvind. Højvækst er afløst af 52 

lavvækst. Tiden, der venter, byder på hårdt arbejde, svære løsninger og fælles afsavn.  53 

Sidste år skrumpede vores økonomi med 5 procent.. Det er mere end under de to oliekriser. Det er 54 

mere end under Vietnamkrigen og Koreakrigen. Det er det største tilbageslag for dansk økonomi 55 

siden Anden Verdenskrig. 56 

Det kan mærkes. Og det gør ondt.  57 

På to år har Danmark mistet næsten 200.000 arbejdspladser. Det betyder, at hvert tiende job i den 58 

private sektor er forsvundet. Langtidsledigheden er tredoblet. Det samme er antallet af 59 

tvangsauktioner. Antallet af familier, som bliver sat på gaden, er vokset med 30 procent. Før krisen 60 

var der 200 virksomheder, der gik konkurs om måneden. Nu er der 600.  61 

Jo krisen kan mærkes. Og ikke bare nu. Men også i årene der kommer. Den har ændret dansk 62 

økonomi og vores fælles muligheder.  63 

Den opsparing, vi troede, vi havde skabt i fællesskab, er væk. Den balance, vi med møje og besvær 64 

havde fået bygget op gennem årtier, er på få år forsvundet. 65 

Og hvorfor? 66 

Det er rigtigt, at krisen kom udefra. Men det er også rigtigt, at Danmark var et af de første lande, 67 

som kom i recession, og vi er et af de sidste, som kommer ud af krisen.  68 

Det er rigtigt, at krisen har slået et hul i statskassen – for uanset farven på regeringen, så var 69 

arbejdsløsheden desværre steget.  70 

Men ingen kan benægte, at uden de ufinansierede VKO-skattelettelser i 2003 og 2007, så havde 71 

balancen i budgettet været en anden. Uden skattelettelserne var kommunerne ikke blevet ført  72 

ud i de enorme sparerunder, som ligger lige om hjørnet. Skolelærere, pædagoger, sygeplejersker og 73 

SOSU-assistenter kunne have beholdt deres job. Vi havde ret, da vi sagde, at sidste valg handlede om  74 

skattelettelser eller velfærd. Danskerne fik at vide, at de kunne få begge dele. Den køber ingen igen. 75 
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Og vi har ret, når vi siger, at næste valg kommer til at handle om, hvilken vej ud af krisen Danmark 76 

skal vælge. Der er to veje for dansk økonomi. Der er den forkerte vej, og der er den hårde vej. 77 

De to personer, som bestemmer i Danmark i dag, har uden at blinke valgt den forkerte. Med al deres 78 

kraft og magt har de sat Danmark på en kur, som vil gøre ondt værre. 79 

Lars Løkke Rasmussen og Pia Kjærsgaards såkaldte genopretningspakke er intet andet end VKOpanik 80 

før lukketid. De er i gang med at vedtage en finanslov, som betyder flere og ikke færre 81 

arbejdsløse. 82 

10.000 danskere får næste år en rudekuvert, der indeholder en fyreseddel, fra regeringen og Dansk 83 

Folkeparti. Og rudekuverterne vil blive delt ud i både den private og i den offentlige sektor. 84 

For når man starter med at afskedige i kommunerne og i regionerne, så betyder det færre kunder i 85 

den lokale Brugs og længere mellem opkaldene hos mekanikeren, tømreren og elektrikeren. 86 

Regeringen mener i ramme alvor, at det er nu, vi skal spare på uddannelsen til vores børn og unge. 87 

De næste 3 år vil man skære 4 milliarder kroner på forskning og den viden, som skal gives videre til 88 

den næste generation. 89 

Regeringen tror, at der kommer vækst igen, hvis vi skærer dybt i velfærden og uddanner arbejdsløse 90 

i at finde deres indre ugle. 91 

Og hvad er regeringens kur for at få skabt ny velstand? Det virker som en dårlig vittighed: Men nej, 92 

den eneste plan regeringen har lagt frem, er endnu flere skattelettelser til bankerne og de store 93 

virksomheder.  94 

Men ved I hvad: Skattelettelserne virkede ikke første gang. De virkede ikke anden gang. Og de 95 

kommer heller ikke til at virke tredje gang. Vi har ikke noget mod skattelettelser. Men der skal være 96 

råd til dem. Og de skal være retfærdige. 97 

Derfor er jeg næppe den eneste, som har svært ved at forstå, hvorfor de banker, som var med til at 98 

drive Danmark ind i krisen, nu skal belønnes med skattelettelser i millionklassen, samtidig med at 99 

børnefamilierne skal stramme livremmen ind. 100 
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Jo, det kan da godt være, at regeringen er god til at skabe vækst – bare ikke i Danmark.  101 

Der er 31 medlemmer af OECD. Og der er kun et af disse lande, som de næste 15 år får en lavere 102 

vækst end Danmark. Det er Japan.  103 

Sverige, Norge, Finland, Mexico, selv Italien vil have mere gang i økonomien end os. Der er ingen 104 

grund til at være imponeret. 105 

Regeringens vej, er en forkert vej for Danmark. 106 

Men måske er det ikke fair og rimeligt at kritisere Lars Løkke og Pia Kjærsgaard. For ingen er 107 

forpligtet udover sine evner. Og den egentlige tragedie i dansk politik er vel, at Lars Løkke og Pia 108 

Kjærsgaard gør det så godt, som de kan. 109 

De troede vitterligt, at det var nordkoreansk at stille krav til bankerne – lige indtil de blev klogere 110 

og gjorde det selv. 111 

De troede jo på, at det var en dårlig ide at udskyde skattelettelserne – altså indtil de gjorde det selv. 112 

Og lige nu tror Lars Løkke, at det er ham, som bestemmer om Dansk Folkeparti skal med i 113 

regeringen eller ej – og det vil han gøre, lige indtil den dag Pia Kjærsgaard sidder ved siden af ham 114 

som kulturminister. 115 

Efter 9 år med magten, hvad ligner regeringen så? De ligner præcis en regering som har været 9 år 116 

ved magten. 117 

Den tramper af de samme nedtrådte stier. Nye ideer bliver afvist, fordi de ikke stod i det oprindelige 118 

ringbind fra Skals. Det eneste, som efterhånden er stærkere end den lim, der klæber dem til 119 

taburetterne, er deres frygt for at tabe det kommende valg. 120 

Men Danmark har ikke brug for vankelmodighed og melankoli. Danmark har brug for 121 

beslutsomhed og lederskab. Den modløshed, som gennemsyrer panikpakken for Danmark, skal 122 

erstattes med virkelyst og entusiasme. I stedet for at sætte i stå skal vi sætte i gang. 123 

Sammen med SF har vi fremlagt en ambitiøs og gennemarbejdet plan for dansk økonomi. Det er en 124 

Fair Løsning. Og lad det være sagt med det samme; det er en svær løsning. 125 
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Den vej, som vi ønsker at betræde sammen med resten af den danske befolkning, er en hård vej. Det 126 

er en vej, som vil kræve noget af os alle sammen. 127 

En fair løsning bygger på et grundlæggende princip: Vi løfter i flok. Hvis alle vil yde et bidrag til at 128 

få Danmark ud af krisen, behøver ingen at blive ramt uforholdsmæssigt hårdt. 129 

Hvor regeringen vil spare os ud af krisen, vil vi arbejde os til ny og varig velstand. 130 

Danmark har en stærk tradition for at finde fælles, ansvarlige løsninger på de største økonomiske 131 

Udfordringer. Lige nu og her skal vi have væksten tilbage for fuld kraft. Derfor foreslår vi, at  132 

vi fremrykker offentlige investeringer næste år for 10 milliarder kroner. For er det ikke nu, hvor 133 

mennesker går ledige, at vi skal renovere vores kloakker, sætte vores skoler i stand og bygge nye 134 

hospitaler. Vi løser de opgaver, vi alligevel skulle løse før eller siden. 135 

Det vil skabe job i den private sektor. Det vil holde hånden under beskæftigelsen. Danmark skal på 136 

arbejde igen.  137 

Men når væksten er tilbage, så står vi med en ny fælles udfordring. Vi bliver flere ældre og færre på 138 

arbejdsmarkedet. Der bliver færre til at betale for velfærden. Vi har hørt om den såkaldte 139 

demografiske udfordring, så længe vi kan huske. Vi løste en stor del af den i velfærdsforliget i 140 

2006. Et forlig som kun kom i stand, fordi vi tog lederskabet.  141 

Men regeringens har soldet en stor del af gevinsten op på ufinansierede skattelettelser. Vi vidste det 142 

i forvejen, men det står tindrende klart i dag: Kun en socialdemokratisk ledet regering kan skabe 143 

varig balance i vores økonomi.  144 

Men vi kan ikke gøre det alene. Vi må hjælpes ad. Danmark er et lille land, som er stærkest, når vi 145 

samarbejder. Når vi på tværs af modsætninger skaber et interessefællesskab, hvor alle føler sig 146 

forpligtet til at bidrage og tage et medansvar. 147 

Den borgerlige blokpolitik har skadet Danmark. Mens det gik godt, havde vi mindre brug for 148 

hinanden. Nu hvor det går dårligt, er der pludselig noget vi mangler. Nu betaler vi prisen for at have 149 

en regering, som har svigtet alle andre end sine faste støtter. Mistillid stiller sig i vejen for brede 150 
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løsninger. 90 mandater er nok til at beholde magten. Men ikke til at lede Danmark gennem en krise. 151 

Nogle er måske fristet – andre er skræmt – ved tanken om, at det efter et regeringsskifte er den 152 

anden halvdel af Danmark, der får frit spil. 153 

At det efter 9 år med store skattelettelser til de bedst stillede, med lukrative hjælpepakker til 154 

landbruget, med slap regulering af bankerne og massiv overbetaling af de private sygehuse, endelig 155 

er tid til forbrugsfest i den offentlige sektor, flere på overførselsindkomst – og uindskrænket 156 

fagforeningsvælde på arbejdsmarkedet. Men sådan bliver det ikke. 157 

Jeg vil gerne sige her i dag: Jeg vil ikke fortsætte blokpolitikken. Det er der ikke råd til. Det virker 158 

ikke. Det kan vi simpelthen ikke tillade os. 159 

Jeg ønsker at lede en regering, der arbejder for hele Danmark. Hver dag. Vi erstatter ikke en 160 

dødssyg blokpolitik med en ny blokpolitik. 161 

Jeg vil rette op på VKO-flertallets uretfærdigheder. 162 

Kræve et større bidrag af de allerbedst stillede. Derfor en millionærskat. Give de dårligst stillede en 163 

ny chance i tilværelsen. Sætte gang i beskæftigelsen. Beskytte økonomien mod den grådighed, der 164 

førte til finanskrisen. Passe bedre på miljøet. Gøre mere for klimaet. Investere i bedre sygehuse. 165 

Satse på uddannelse. Styrke den danske arbejdsmarkedsmodel. Rette op på den skæve fordeling  166 

– og give almindelige lønmodtagere en lille ekstra belønning for at gå på arbejde. 167 

Men jeg kan ikke love de mange, der støtter en ny regering, at de vil få magten for sig selv. Jeg kan 168 

ikke engang garantere dem mod nye krav på vejen ud af krisen. 169 

Det jeg kan love er, at vi vil genopbygge tilliden mellem befolkning og politikere. At vi vil 170 

genindføre respekten for mindretallet, og at vi vil genopfinde kompromisets kunst.  171 

At indgå aftaler, at række hånden ud til samarbejde, at give indrømmelser til sine modstandere, er 172 

ikke et udtryk for svaghed. Det er et udtryk for moderne politisk ledelse. Det er en styrke, som 173 

Danmark mangler.  174 

Vi tager befolkningen alvorligt. Vi tager ansvaret alvorligt. Derfor vil et nyt flertal genskabe det 175 
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samarbejdende folkestyre. Ikke alene i Folketinget. Men i hele Danmark. Vi vil række ud og 176 

gennemføre fire ny forpligtende samtaler og aftaler, som skal få Danmark ud af krisen. Et nyt  177 

flertal vil bygge fire stærke alliancer for fremtidens Danmark. 178 

En alliance med erhvervslivet. Med den offentlige sektor. Med de unge. Og ikke mindst med 179 

lønmodtagerne. 180 

I foråret sagde lønmodtagernes organisationer ja til at gennemføre reformer på arbejdsmarkedet for 181 

15 milliarder kroner. Jeg gentager: 15 milliarder kroner. 182 

Ikke for min skyld. Men for Danmark. For at bidrage til og få indflydelse på den genopbygning af 183 

dansk økonomi, som alle lønmodtagere i sidste ende er afhængige af.  184 

De 15 milliarder svarer til, at vi hver især arbejder en time mere om ugen, eller – tør jeg sige det - 185 

12 minutter ekstra om dagen. Med fuld løn naturligvis. 186 

De 15 milliarder er ikke et tilfældigt beløb, vi bare slynger ud. Nej, det er regeringens egen 187 

Arbejdsmarkedskommission, som slår fast, at hvis vi er parate til at yde den indsats, så vil det være 188 

Gevinsten. Så kan vi nedbringe underskuddet og afdrage gælden ved at sikre statskassen flere 189 

indtægter. I stedet for at skære ned. 190 

Sammen med lønmodtagernes organisationer har vi påtaget os en bunden opgave. Den vil blive løst. 191 

For hvis ikke vi når målet. Hvis ikke vi sammen er i stand til at arbejde os ud af gælden. Så kommer 192 

pengene til at mangle i regnskabet. Og så bliver resultatet nedskæringer, og et endnu stærkere pres 193 

for at forringe efterlønnen. 194 

Der er mange, som vil skabe tvivl om det kan lade sig gøre. Men de begår den fejl, at de forveksler 195 

regeringens almindelige uduelighed med lønmodtagernes enorme ansvarsfølelse. 196 

De har glemt Staunings Kanslergadeforlig. De har glemt Krags Helhedsløsning. Og for den sags 197 

skyld Schlüters Fælleserklæring. 198 

De har glemt, hvordan vi nogensinde er blevet et af verdens rigeste og mest harmoniske samfund. 199 

De har vænnet sig til, at politik kun handler om næste valg. Aldrig om næste generation. 200 
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De trænger til en tænkepause. På oppositionsbænkene.  201 

Opbakningen til en trepartsaftale er det første skridt mod en ny ansvarlighed i dansk politik. Det er 202 

mere værd end alle Venstres løfter og valgprogrammer. Jeg takker hele fagbevægelsen og 203 

funktionærerne for at tage ansvar. Det er et bidrag, som alle politiske partier burde anerkende. 204 

Vi har også brug for at bygge en alliance med den offentlige sektor.  205 

Vi er stolte af de små mirakler, der hver dag sker på vores hospitaler, skoler, plejehjem, 206 

daginstitutioner, politistationer og i vores socialcentre. Men vi må bruge hver eneste skattekrone 207 

med respekt og med omtanke. Med en forpligtende bevidsthed om at ressourcerne til den offentlige 208 

sektor altid er knappe, og at den offentlige sektor altid skal være effektiv. 209 

Derfor skal midlerne prioriteres bedst muligt. Og derfor skal vi levere resultater. Det skal være 210 

målet for en alliance med den offentlige sektor. 211 

Med kommunerne, regionerne, de offentligt ansatte og deres organisationer. Vi har brug for jer. Og 212 

derfor siger vi klokkeklart nej til regeringens nulvækst og nedskæringer. Men vi beder også den 213 

offentlige sektor om at yde et bidrag til økonomisk genopbygning. Sammen med kommunerne vil 214 

vi finde effektiviseringer for 4 milliarder kroner. Penge som kommunerne selv kan bruge til at sikre 215 

borgerne bedre velfærd. 216 

Det kræver, at vi skaber nye udviklingsmuligheder. Derfor skal kommunerne have bedre mulighed 217 

for at planlægge deres økonomi med flerårige aftaler og friere investeringsrammer. Derfor skal der 218 

være mulighed for tilkøbsydelser. 219 

Derfor skal vi gennemføre en gennemgribende modernisering, så der kommer mindre bureaukrati 220 

og regeltyranni. Vi ønsker at give de offentlige ansatte et skulderklap og ikke et ekstra skema. 221 

Sammen med regionerne vil vi værne om velfærdssamfundets kronjuvel: Den frie og lige adgang til 222 

Sundhed. Jovist er der sket fremskridt i vores fælles sundhedsvæsen de seneste 9 år. Og jeg glæder 223 

mig med befolkningen over hvert eneste tiltag, som går i den rigtige retning. Men jeg ærgrer mig 224 

over, at fremskridtene ikke er større. Og over, at regeringen systematisk har overbetalt de private 225 
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hospitaler. 226 

Kræft er vores værste folkesygdom. Det er en sygdom, som ændrer familier og former skæbner. 227 

Alligevel er vi efter 9 år med en regering, som siger, at den arbejder for bedre behandling, fortsat 228 

langt efter vores nordiske naboer. 229 

I dag har jeg sammen med Villy Søvndal gjort det klart, at et nyt flertal vil indlede en ny national 230 

kamp mod kræft. Vores mål er, at antallet af kræfttilfælde om 10 år er reduceret med hele 20 231 

procent. 232 

Det er ambitiøst. Men det kan lade sig gøre. Hvis vi vel og mærke betaler for det. Derfor vil vi øge 233 

afgifterne for en pakke cigaretter med 10 kroner. Og hver eneste af de kroner vil gå til, at vi får 234 

verdens bedste kræftbehandling. 235 

Vi vil bygge en alliance med de unge. I forhold til Danmarks unge og uddannelsessøgende har vi en 236 

særlig forpligtelse. Her skal vi bygge en alliance, som sikrer næste generation verdens bedste 237 

uddannelser – mod at de hurtigere begynder at yde et bidrag til arbejdsmarkedet og dermed til 238 

statskassen. 239 

Det er helt afgørende for Danmarks økonomi – ja for hele Danmarks fremtid, at vi løser den 240 

opgave. Med mere og bedre uddannelse, kan vi løse næsten alle samfundsproblemer. Med mindre 241 

og dårligere uddannelse, har vi ikke en chance. 242 

Ikke en chance for at skabe flere job. Ikke en chance for at lukke hullet i statskassen. Ikke en  243 

chance for at sikre bedre integration. Ikke en chance for at mindske uligheden. 244 

Det har stort set alle andre lande indset. Mens Danmark har bevæget sig baglæns. Kun i 2 ud af 34 245 

vestlige lande har færre – ikke flere – de seneste 10 år gennemført en uddannelse. Et af de to lande 246 

er Danmark. 247 

Der findes kun ét ord for virkeligheden bag den statistik. Det er en skandale. Alligevel fortæller 248 

regeringen os, at den kan sikre økonomisk genopretning med en politik, der betyder, at 4 ud af 10 249 

kommuner sætter timetallet i folkeskolen ned. I flere kommuner betyder det, at eleverne mister et 250 



Helle Thorning-Schmidts tale til Socialdemokraternes kongres 
den 25. september 2010 
(det talte ord gælder) 
 
http://www.altinget.dk/artikel/2010-9-27-thornings-tale-til-socialdemokraternes-kongres  
 

11 
 

helt skoleår.  251 

Det kan ikke fortsætte. Ingen skal være i tvivl: Et nyt flertal vil slutte 9 års massive svigt af 252 

ungdommen. 253 

Vores politik er klar: Se 100 unge mennesker for jer. Ud af de 100 skal 95 have en uddannelse. Det 254 

vil vi måles på. Det vil jeg måles på. 255 

Men de unge skal også løfte deres del af byrderne. Og derfor skal de hurtigere igennem 256 

uddannelserne. I Holland er 60 procent af de unge færdige med deres uddannelse, når de fylder 25. I 257 

Danmark er det kun 25 procent. Det kan vi gøre bedre. Derfor skal de unge færdiggøre deres 258 

uddannelse et halvt år tidligere, end det sker i dag. Hvis vi når det mål, bliver Danmark rigere. Vi 259 

får en bedre konkurrenceevne og øget holdbarhed af de offentlige finanser.  260 

Til gengæld er vi parate til at satse stort på de kommende generationer. 261 

Med en folkeskolereform. To milliarder. til at løfte kvaliteten i folkeskolen – bl.a. ved at indføre  262 

tolærerordning i folkeskolens mindste klasser. Med praktikpladsgaranti. Med stærkere universiteter 263 

og flere uddannelsespladser.  264 

Sidst, men ikke mindst, så ønsker vi en ny alliance med erhvervslivet. Vi rækker en udstrakt hånd til 265 

dansk erhvervsliv.  266 

Lad os bare være ærlige. Ordene mellem os og flere af erhvervslivets organisationer har til tider 267 

været en smule knoppede. Men I skal vide, at et nyt flertal ikke er bange for erhvervslivet – og 268 

erhvervslivet skal ikke være bange for os. 269 

Jeg tror, mange virksomheder netop i denne tid spørger sig selv, hvad de egentlig har kunnet bruge 270 

en borgerlig regering til? Jo erhvervslivet har fået skattelettelser. Jo de har fået alle de fine taler, 271 

som kan skrives i et ministersekretariat. Og de har fået at vide; at nu skal de forkæles. 272 

Kendsgerningen er, at selv om dele af erhvervslivet har fået det, de bad om, så har alt for få 273 

virksomheder fået det, de havde brug for. 274 

Regeringens eget Vækstforum har dokumenteret, hvordan vores konkurrenceevne er blevet 275 
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systematisk svigtet. Det er småt med fornyelse og innovation. Arbejdsudbuddet er for smalt. Der er 276 

for få nye vækstvirksomheder, og for lidt konkurrence i Danmark. 277 

Det kan ikke undre, at Danmark stille og roligt er gledet ned af listen over de mest 278 

konkurrencedygtige lande, fra en 5. plads til en 9. plads. Det kan ikke undre, at hvor Danmark for få 279 

år siden var verdens 6. mest velhavende lande, er vi i dag kun nummer 11. 280 

Fra vores kongres er budskabet til dansk erhvervsliv klart: I fortjener bedre. 281 

Vi ved, at vækst og velstand skabes af virksomhederne og lønmodtagerne – ikke af politikerne.  282 

Men vi ved også, at markedskræfterne ikke løser problemerne af sig selv. 283 

Jeg tror, man skal væk fra det gammeldags billede; at dansk politik er delt mellem venstrefløjen og 284 

fagbevægelsen på den ene side, mod højrefløjen og erhvervslivet på den anden. At staten og 285 

markedet er hinandens modsætninger. 286 

Det udspringer af et falsk verdensbillede, hvor politik forstås som et nulsumsspil. Hvor det handler 287 

om at ”forkæle” sine allierede – på bekostning af sine modstandere. Men sandheden er, at vi ikke 288 

har råd til at forkæle hinanden for fremtiden. Vi har brug for at stille krav til hinanden. 289 

Nøglen til vækst og fremgang ligger i samarbejde. På tværs af traditionelle modsætninger. Det er 290 

den særlige danske vej til vækst og beskæftigelse. 291 

Men efter 9 år med VKO-flertal, er Christiansborg blevet det svage led i samarbejdet mellem 292 

virksomheder, lønmodtagere og politikere. 293 

Blokpolitikken har skadet dansk erhvervsliv og hindret de nødvendige reformer, der skulle have løst 294 

Danmarks udfordringer. Der er i dag ligeså mange på overførselsindkomst, som der var for 10 år 295 

siden. Og produktiviteten står i stampe. 296 

Opsvinget før finanskrisen blev en sovepude. Regeringen tog æren for fremgangen. Men realiteten 297 

var, at det byggede på en boble af lånefinansieret overforbrug. Det var fedtlaget og ikke 298 

muskelmassen i dansk økonomi, der voksede i det 21. århundredes første årti. Derfor har vi  299 

også brug for at erkende, at der ikke er nogen vej tilbage til de gode tider før krisen. Ny fremgang kræver 300 
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en ny og stærkere indsats. 301 

Rammerne er klare. 302 

Bankerne og den finansielle sektor må give et større bidrag til resten af samfundet, som tog en 303 

enorm risiko for at sikre deres overlevelse. Det samme må de multinationale virksomheder, der ikke 304 

har betalt skat. Bankernes bidrag skal investeres målrettet på de områder, der betyder mest for 305 

fremtidens vækst. Det vil sige folkeskolen. 306 

Samtidig er det vigtigt at slå fast, at det øvrige erhvervsliv samlet set ikke må eller skal belastes 307 

yderligere. Men det er ikke en garanti mod forandring. Vi ønsker en gennemgribende reform af 308 

erhvervsstøtten. Så pengene bruges effektivt. På at skabe nye muligheder for vækst – frem for at 309 

give kunstigt åndedræt til den produktion, der hører fortiden til. 310 

Men det stopper ikke der. Vi vil i den kommende tid, punkt for punkt, udvikle en ny dansk 311 

erhvervspolitik. Sammen med SF, som deler en moderne opfattelse af behovet for at gøre en større 312 

indsats. 313 

Når vi ved, at det er afgørende for danske virksomheder at få fodfæste på det kinesiske marked – 314 

hvorfor gør vi så ikke mere for at hjælpe dem i gang? 315 

Når vi ved, at der er store muligheder for at tjene penge på de områder, hvor Danmark vælger at gå 316 

foran andre lande – som f.eks. vindmøller og grøn energi – hvorfor udvikler vi så ikke offentligprivate 317 

partnerskaber på langt flere områder? 318 

Når vi ved, at mange virksomheder døjer med administrativt bøvl, der koster vækst og 319 

arbejdspladser, hvorfor sikrer vi dem så ikke nogle håndfaste rettigheder overfor systemerne? 320 

Og når vi ved, at en lille åben økonomi, som vores, har brug for en fri udveksling af idéer og 321 

kvalificeret arbejdskraft – hvorfor lytter vi så ikke til erhvervslivets ønsker om mere smidige regler?  322 

Et nyt flertal vil arbejde for at skabe fire nye alliancer, hvor vi stiller krav til hinanden og rækker ud 323 

til hinanden. På tværs af Christiansborg og ud af Christiansborg. Det er fire alliancer for fremtidens 324 

Danmark (11A). 325 
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Det er vores måde at lede landet på. Det er vores måde at skabe forandring. 326 

Rygraden i et nyt flertal er Socialdemokraterne og SF. Vi har indledt et historisk samarbejde. Ikke 327 

kun på Christiansborg. Men også lokalt og regionalt. Og når vi efter valget til kommuner og 328 

regioner sidste år fik et Danmarkskort, der aldrig har været så rødt, skyldes det ikke mindst vores 329 

samarbejde med SF. 330 

Vi fik 49 borgmestre, og vi fik formandsposten i fire ud af fem regioner. Vi nåede vores ambitiøse 331 

mål i de fire store byer. Socialdemokraterne er igen Danmarks store parti. 332 

Sammen med SF har vi vist befolkningen, at de kan regne med os. Vi har vist, at vi står for en 333 

ansvarlig linie. Jeg glæder mig til at dele regeringsansvaret med SF. Et nyt flertal bliver et stærkt 334 

flertal. 335 

Jeg vil også gerne sende en hilsen til vores venner i Det Radikale Venstre. Vi lytter til jer. Og vi 336 

stoler på jer. Vi ved, at I lige så brændende som os ønsker en ny vej for Danmark. I er et parti med 337 

en stolt og lang historie. I er altid parate til at tage ansvar. Og derfor vil I altid være velkomne i en 338 

socialdemokratisk ledet regering. Om I deltager, er jeres beslutning, og vi vil respektere den uanset 339 

udfaldet. 340 

Kære kongres. Det er altid særligt at stå, hvor jeg står i dag. Det største privilegie for 341 

Socialdemokraternes formand er at aflægge beretning til partiets højeste myndighed. Det er en stor 342 

ære, som jeg nu på 6. år går til med ydmyghed og i respekt for de kæmper, som har stået her før 343 

mig. 344 

Men i år er det helt særligt og meget personligt. 345 

De seneste måneder er der blevet stillet spørgsmålstegn ved den måde, jeg og min familie lever på. 346 

Vi er blevet beskyldt for at være skattespekulanter, fordi Stephen tilfældigvis har fået et job i 347 

Geneve, og derfor bor og betaler skat i Schweiz. Beskyldningerne har været lige så grove, som de 348 

har været urigtige. 349 

De har slidt på os alle. Og jeg skal sige i dette sluttede selskab, at når jeg derhjemme ser på min 350 
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dejlige mand, så har ordet skat fået en ny betydning. 351 

Vi kunne naturligvis ikke leve med anklagerne og den systematiske tvivl, som bevidst blev skabt, 352 

og derfor bad vi SKAT om en komplet og fuldkommen undersøgelse. Sidste fredag kom 353 

vurderingen. Den viste, at Stephen ikke har haft mulighed for at betale skat i Danmark hverken i 354 

2007, 2008 eller 2009. I dag ved vi, at den eneste skattespekulation, man kan tale om i forbindelse 355 

med min families økonomi, er de spekulationer, som har fundet vej til B.T.s spalter. 356 

Fredag var en god dag i min familie og på Christiansborg. Men det var først og fremmest en god 357 

dag, fordi jeg levede op til jeres tillid. Jeg har på intet tidspunkt haft ondt af mig selv eller tænkt på, 358 

om det var det værd. I kan regne med mig, når bølgerne går højt. Det som for alvor har pint og 359 

ærgret mig ved denne sag er, at I har brugt tid og engagement på mine private forhold, i stedet for at 360 

slås for et nyt flertal. 361 

Jeg vil gerne sige tak for den enorme støtte, jeg har fået fra hele partiet. Den har været uvurderlig. 362 

Den har rørt mig dyb. Og den har gjort mig stolt over vores parti. 363 

Kære partifæller. Tak. 364 

Kan vi vente flere angreb på min person. Desværre ja? For det vil altid være sådan, at vores 365 

modstandere vil bekæmpe Socialdemokraternes formand med alle de midler, som findes i det 366 

politiske våbenkammer. Der er altid et eller andet galt. Enten er brilleglasset eller panden for tyk, 367 

eller også er håret for langt og løst eller cykelhjelmen for lille. 368 

Kampmann og Krag var ufolkelige. Anker for folkelig. Svend var for hurtig. Poul for grundig. Og 369 

Mogens for ansvarlig. 370 

Jo, der er altid et eller andet galt. 371 

Det mest utrolige er dog, at dem, som er mest optagede af debatten om, hvad det vil sige at være en 372 

rigtig socialdemokrat, først og fremmest er vores modstandere. 373 

Og det kan undre. 374 

Vi kunne aldrig drømme om at sige, at man er en dårlig venstremand, bare fordi man ikke er vokset 375 
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op på en gård, hvor høsten altid slog fejl. 376 

Vi kunne aldrig finde på at sige, at kun mennesker, som er født i et grossererhjem med gartner, kok 377 

og chauffør, er gode konservative. 378 

Og vi kunne slet ikke finde på at sige, at man ikke kan bo i Gentofte og have en sommerresidens på 379 

en dejlig ø i Grækenland og samtidigt stemme på Dansk Folkeparti. 380 

Det er en gammeldags måde at tænke på. Det er fjernt for mig, at møde mennesker med 381 

forudfattede meninger om aner og position, og ikke med et åbent sind og nysgerrighed om evner og 382 

meritter. 383 

Men lad os da bare slå fast, hvad det vil sige at være socialdemokrat. For det er ikke så svært. 384 

Socialdemokrat er den, som støtter vores værdier om fremgang og retfærdighed for helt almindelige 385 

Mennesker. Som støtter vores værdier, om at rettigheder og pligter følges ad som flod og ebbe.  386 

Som anerkender, at mulighederne er skævt fordelt og føler en dyb forpligtigelse til at ændre den 387 

urimelighed. Socialdemokrat er den, som tror på det særlige og fantastiske i hvert eneste menneske. 388 

Som tror, at et stærkt fællesskab kan skabe mere frihed for den enkelte. Og som vil slås dag ud og 389 

dag ind for hvert menneskes ret til at forme sin egen skæbne. 390 

Og netop fordi kernen i at være socialdemokrat handler om værdier og holdninger, så er vi så 391 

forskellige som mennesker. 392 

Der er overlægens søn, der er god til tennis. Der er knægten, som voksede op hos en enlig mor, hvis 393 

eneste indkomst var bistandshjælp. Der er kvinden, hvis forældre kommer fra Pakistan. Der er ham, 394 

som voksede op hos hårdtarbejdende skolelærere. Det er den fancy filminstruktør, der går på den 395 

røde løber. Eller hende, hvis mor gik hjemme, mens faderen knoklede på den lokale fabrik. Der er 396 

ham, hvis far havde arvet en formue fra sin far, som var spekulant på Børsen. Der er hende, som 397 

aldrig har kendt sin mor og far.  398 

Og så er der mig. 399 

Jeg står her i dag, fordi jeg for 30 år siden fik øjnene op for at mennesker bliver diskrimineret på 400 
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grund af deres køn og hudfarve. Fordi jeg i 80’erne så en borgerlig regering, som var ligeglad  401 

med de unge uden job, og lod mennesker blive tabt på gulvet. 402 

Fordi jeg for snart 20 år siden så et Europa i opbrud. En mur mellem mennesker, der faldt. Et 403 

Balkan i blodig krig. 404 

Jeg blev socialdemokrat, fordi jeg ønskede at tage et ansvar. Og ja, jeg indrømmer det gerne. Jeg  405 

er ikke født til at være socialdemokrat. Jeg har selv valgt det. 406 

Jeg blev socialdemokrat, fordi vores værdier er de samme, som jeg mødte omkring spisebordet i 407 

Ishøj. Ingen af mine forældre kunne dengang drømme om at stemme på vores parti, men de fyldte 408 

mig med drømme, jeg i dag deler med jer. 409 

Nemlig en respekt for forskelligheden hos hver enkelt af os, og en dyb tro på, at alle mennesker 410 

rummer kimen til store bedrifter. I mit hjem var intet umuligt for mig og mine søskende. Og i vores 411 

parti er intet umuligt for det enkelte menneske. 412 

Lad det være sagt en gang for alle. Der er ligeså mange veje til at blive socialdemokrat, som der er 413 

socialdemokrater. 414 

Mange mennesker har valgt vores parti fra, fordi de ikke var sikre på os. Fordi de ikke rigtig følte 415 

sig hjemme. Til alle dem, siger vi i dag fra vores kongres: Velkommen til. Vi er en broget flok. Vi 416 

kommer fra alle dele af samfundet og alle dele af Danmark. Og I er ikke bare velkomne, I er 417 

afgørende. 418 

Uden jer risikerer vi, at Danmark efter næste valg vågner op til et land, som var klar til forandring, 419 

men som fik fire år mere med stilstand. Vi risikerer at vågne op til et Danmark, hvor afstanden 420 

mellem landsdele og befolkningsgrupper bliver større og ikke mindre. Og vi risikerer at  421 

vågne op til et Danmark, hvor Pia Kjærsgaard bliver vice-statsminister. 422 

Men tro mig. Det må ikke ske. Og det vil ikke ske. 423 

Danmark er klar til forandring. Og vi er klar til at stå i spidsen for den forandring. 424 

Kære venner. 425 
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Jeg ser en beslutsomhed i jeres øjne. Jeg ser en vilje til at vinde. Jeg ser kvinder og mænd, som er 426 

parate til at løfte ansvaret. Jeg ser en alvor, som udspringer af en viden om, at vi er tæt på at nå 427 

vores fælles mål. 428 

Ingen skal være i tvivl om, at vi vil se den mest beskidte valgkamp i mands minde. Meget er på spil. 429 

Regeringen har millionerne i ryggen. Og de vil bruge dem. Halve rygter vil blive til hele løgne. 430 

Når vi siger, at jorden er rund, vil de sige, den er flad. Når vi siger, at vand løber nedad, vil de sige, 431 

at det løber opad. Og når vi siger, at 2 + 2 er 4 vil Claus Hjort sige, at forudsætningerne for 432 

regnestykket har ændret sig. 433 

Dem om det. Bitterhed og surhed er en trist cocktail. Og den er uegnet til at lede Danmark. 434 

Vi glæder os til at møde befolkningen. Vi glæder os til at banke på døre. 435 

Vi har været i gang siden EP-valget og valget til kommuner og regioner sidste år. På få måneder 436 

bankede vi på 350.000 familiers døre. Og mange steder opnåede vi den største tillid en politiker kan 437 

opnå, nemlig at blive lukket indenfor i en families hjem. 438 

Vores samtale med Danmark bliver ved. Vores mål er klart. Når valgstederne lukker, så har 439 

Socialdemokraterne banket på 500.000 døre i denne valgperiode. Og selv om det vil kræve lange 440 

dage og korte nætter, så må det være sådan. For vores drøm for Danmark begynder og slutter hos 441 

den enkelte familie, i det enkelte hjem. 442 

Vi går til valg på vores ideer, og vores vilje til at samarbejde. 443 

Vi går til valg på vores ambitioner for Danmark. 444 

Vi er klar. 445 

Vi er klar til forandring. 446 

Det bliver en god kongres. 447 
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Kære kongres. Kære venner. 1 

Socialdemokraterne er tilbage. Efter 10 år med VKO-flertal. Efter 10 år hvor opsving og fælles velstand blev 2 

soldet op. Og efter 10 år hvor Pia Kjærsgaard bestemte, hvad der var dansk, og hvad der var forkert, har 3 

Danmark har fået en ny socialdemokratisk ledet regering. Og med den nye regering har Danmark fået en ny 4 

retning. 5 

En retning hvor fællesskab og frihed går hånd i hånd. Hvor mennesker er lige meget værd, uanset hvor de 6 

kommer fra. Hvor ansvaret for økonomien atter er i højsædet. Og hvor ingen lades tilbage, bare fordi de 7 

ikke nåede med i første omgang. 8 

Danmark har fået en regering, som vil slås for, at børn ikke vokser op i fattigdom. Og derfor som en af vores 9 

første handlinger afskaffer fattigdomsydelserne. Danmark har fået en regering, som klart og tydeligt siger, 10 

at vi ikke vil sende børn i fængsel, og derfor hæver den kriminelle lavalder. 11 

Vi har fået en regering, som tror på forebyggelse og den frie og lige adgang til sundhed. Som tror på, at 12 

unge kvinder skal kunne blive vaccineret mod livmoderhalskræft uanset pengepungens størrelse. Og som 13 

derfor gør vaccinationen gratis. 14 

Kort sagt. Danmark har fået en regering, som vil gøre en forskel. Vi har fået en regering, som bygger på 15 

klare værdier som frihed for den enkelte, fællesskab, lige muligheder for alle, respekt og tolerance. En 16 

regering som handler. Og kære venner: Vi er først lige begyndt. Der er så meget, vi skal udrette. 17 

Tænk på hvad vi nu kan gøre for de unge som mangler et arbejde eller som mangler en praktikplads. Tænk 18 

på hvad vi nu kan gøre for de børn, som er så afhængige af, at vi investerer i dem. I deres uddannelser og i 19 

deres barndom. Tænk på hvad vi nu kan udrette for de af vores medborgere, der har så ondt i sindet, at det 20 

trækker dem tilbage i sengen om morgen og ikke op og ud af døren. Tænk på hvad vi kan gøre for at ruste 21 

Danmark til at møde en verden i forandring. Med oprejst pande og en udstrakt hånd. Og ikke med 22 

grænsebomme og fordomme. 23 

Det er nu, vi skal vise, at Socialdemokraterne er den strøm i det danske samfund, som virker for at fremme 24 

fællesskabet og skabe muligheder for alle. 25 

Vi er nået frem. Frem til den bjergtinde hvor drømme kan blive til virkelighed, og hvor politiske ideer kan 26 

veksles til lovforslag. Og alle ved, at det ikke har været uden tilbageslag og modgang. Vi har alle undervejs 27 
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haft dage, hvor solen gik alt for tidligt ned. Vi har følt, at døgnet havde for få timer. Og vi har alle mærket 28 

suget i maven, når det ikke gik vores vej. 29 

Men vi gjorde det. Vi nåede frem. Og vi gjorde det sammen. 30 

Overalt i landet var I på gader og i opgange. I debatter og medier. Med stærke argumenter og stor 31 

entusiasme. Med musik og altid med det gode humør. Aldrig er der blevet delt så mange roser ud i en 32 

valgkamp. Aldrig har vores DSU’ere kravlet så højt op i masterne for at hænge plakater op. Aldrig har vores 33 

organisation været oppe i højere gear. 34 

Og I skal vide; hver og en der har været med. Unge som gamle. Fra den, der bagte småkager med A’er på, 35 

den der satte plakater op og tog dem ned, den der fik kandidatens hjemmeside op at stå, den der pustede 36 

hoppeborgen op. Dem der bankede på døre. I skal hver især vide, at jeres indsats gør en forskel. Jeres 37 

indsats gør en forskel for den enkelte kandidat, og det gør en forskel for mig. Uanset hvor vi kom hen. Om 38 

det var sent eller tidligt. I var der. og det betyder alt at mærke jeres opbakning og energi. 39 

Kære socialdemokrater, kære DSUere. Tak for jeres indsats. Tak for jeres tillid. 40 

Men ikke bare i partiet har opbakningen og energien været uden sidestykke. Overalt i landet har vi 41 

engageret mennesker, som ikke før har været med i valgkampe. Frivillige er mødt op for at tage telefoner 42 

og støtte. Der har været frivillige på Facebook. Og vi har formået at gøre dem til en stærk del af 43 

valgkampen. 44 

Også på landets arbejdspladser er der talt politik. Tillidsrepræsentanter har sat sig for bordenden og sagt, at 45 

nu var tiden kommet til, at lønmodtagerne også blev hørt. Overalt i landet har vi kæmpet side om side med 46 

vores faglige venner. Også dem skylder vi tak. 47 

Og derfor har Danmark i dag en ny regering. 48 

For tag ikke fejl. Havde vi undladt at tage ansvaret for at skabe nye alliancer for at skabe et nyt flertal, så 49 

var det ikke kommet. Havde vi ikke præsenteret et klart alternativ, var VKO fortsat. Vi havde fået mere af 50 

det samme. Vi havde fået mere damp på den motor, der ønsker at øge uligheden i Danmark. Revnerne i 51 

fællesskabets fundament var blevet til dybe sprækker. Men vi havde viljen til at vende udviklingen. Vi havde 52 

kraften til at sætte vores fælles mål højere end hensynet til os selv, og derfor har vi i dag fået et nyt flertal. 53 

Og det er et flertal for hele Danmark. 54 
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For kun ved at stå sammen, kan vi navigere gennem det økonomiske stormvejr, vi befinder os i. Kun ved at 55 

trække på det bedste i hver enkelt af os, ung som gammel, mand som kvinde, rig som fattig, kan vi sikre, at 56 

det Danmark vi overdrager til kommende generationer er et land i fremdrift og et foregangsland. 57 

Derfor hedder regeringsgrundlaget mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF; Et Danmark, 58 

der står sammen. Det er det mest gennemarbejdede og omfattende regeringsgrundlag, der er fremlagt i 59 

Danmark. Det er lidt langt. Men det er hver en linje værd. Og der er en sætning, som gennemsyrer hele 60 

teksten. Nemlig den første, der består af fem ord: Danmark er et fantastisk land. Et land med fri og lige 61 

adgang til sundhed. Gratis uddannelse til vores børn. Tryghed for vores ældre. Vi er et land for de mange og 62 

ikke blot for de få. 63 

Jeg vil gerne sige tak til Villy Søvndal og Margrethe Vestager for et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde. 64 

For en tæt og direkte samarbejdsform. Hvis jeg nogensinde igen skulle bruge 14 dage på 25. etage i et 65 

isoleret tårn på Amager med to mennesker - så skulle det være jer. For I kan grine. Og I kan slås for det, I 66 

tror på. I kan skelne mellem ret og uret. I har begge min dybeste respekt. Vigtigst af alt så tror I som jeg og 67 

Socialdemokraterne på Danmark og danskerne. 68 

I tror på, at det nytter at gå forrest. I tror på, at vi lever i et helt særligt land, som vi skal være stolte af. Og 69 

som jeg, er I, efter 10 år med blokpolitik, rastløse efter forandring og stålsatte på, at der bliver skabt et nyt 70 

samarbejde for Danmark. Som statsminister står jeg i spidsen for den opgave. Sådan er det. Men det giver 71 

mig styrke, at jeg ved, I er en del af regeringen. For regeringsholdet er et sammenhold. 72 

Og derfor er regeringsgrundlaget også et fælles grundlag for de tre partiers virke. Det er et grundlag for en 73 

hel valgperiode og ikke for 100 dage. Den regering vi har dannet har et stærkt parlamentarisk grundlag i 74 

Enhedslisten. Enhedslisten fik et historisk godt valg. Jeg glæder mig til samarbejdet, som jeg er sikker på vil 75 

blive både ansvarligt, respektfuldt og langvarigt. Der har været en livlig debat om, hvorfor ikke alle 76 

elementer af S-SFs politik er blevet gennemført. Og det er; om man så må sige: Fair nok. 77 

Men jeg har til tider været helt forvirret over om debatten skyldes, at Venstre, de Konservative og 78 

lederskribenterne på visse morgenaviser er sure over, at S-SF ikke fik absolut flertal. At de inderst inde 79 

håbede på, at Danmark fik en regering, der var lige så rød som den rødeste af mine håndtasker. Eller om de 80 

bare er sure over, at der er kommet en ny regering, selv om de anbefalede mere af det samme. Jeg skal 81 

ikke kunne sige det. 82 
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Først bliver vi kritiseret for den politik, vi vil gennemføre. Så bliver vi kritiseret for ikke at gennemføre den 83 

til punkt og prikke. Nej, det er lidt svært at tage forargelsen hos de borgerlige helt alvorligt. Men jeg vil 84 

derimod gerne sige meget direkte til alle de mange mennesker, som stemte på Socialdemokraterne: S-SF 85 

har ikke kunne få alle ønsker opfyldt, fordi vi ikke opnåede et flertal i folketinget. Men vælgerne ønskede 86 

det sådan. Vælgerne sammensatte et Folketing med en S-R-SF mindretalsregering. 87 

 88 

Det betyder, at vi skal finde et flertal. Hver dag. Hver gang. Er det en styrke eller en svaghed? Jo, det havde 89 

været lettere med 90 mandater. Men var det ikke præcis den gamle regerings tvangsægteskab med Dansk 90 

Folkeparti, der førte til, at styrke blev til magtbrynde? Og var det ikke den gamle regerings overbevisning 91 

om, at den altid havde ret, der fik den til at bruge gamle løsninger på nye problemer? 92 

Svaret til begge spørgsmål er entydigt ja. 93 

Derfor er jeg også overbevist om, at Danmark efter 10 år med blokpolitik er bedst tjent med en regering, 94 

som ønsker at skabe brede aftaler. Som ydmygt afsøger mulighederne for at skabe holdbare løsninger. Som 95 

tror på, at fremtiden ligger i det rigtige kompromis, som forpligter de modsatrettede interesser i at stræbe 96 

efter fælles mål. Ikke kun på Christiansborg. Men også udenfor Christiansborg. Derfor vil man frem til jul se 97 

alle regeringens ministre have gammeldags modtagelse af borgerne rundt om i landet. Man vil se 98 

regeringens ministre tale med præcis dem, som er mest i tvivl om vores motiver. 99 

Det er en regering, som er overbevist om, at man skal lytte til de mange frivillige organisationer. Man kan 100 

godt være ekspert og ildsjæl samtidigt. Den kolde skulder til de såkaldte smagsdommere blev til en frygt for 101 

at andre med indsigt kan have ret. Det er en regering, som anerkender fagbevægelsens enorme betydning 102 

for at sikre almindelige lønmodtagere ordentlige vilkår, og som altid står vagt om solidariteten mellem 103 

mennesker. Vi tror på, at arbejdsgivere og lønmodtagere har et helt særligt bidrag til det danske samfund. 104 

Et bidrag som rækker længere end den politiske logik på Christiansborg. Det er en regering, som vil styrke 105 

og ikke svække de bånd, der til sammen udgør den danske model. Og som derfor til foråret vil indkalde til 106 

de mest afgørende trepartsforhandlinger i 25 år. 107 

Det siger sig selv. Vi kan ikke gøre det hele alene. 108 

Og ved I hvad; det er ikke første gang, at Socialdemokraterne har vist, at det hus man bygger sammen med 109 

andre, er stærkere, end det man bygger alene. 110 
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Når man stadig taler om Kanslergadeforliget så skyldes det præcis, at Stauning evnede at skabe en politisk 111 

kontrakt, som forenede land og by, arbejdere og arbejdsgivere. Når man stadig taler om de store 112 

arbejdsmarkedsreformer i 1990’erne, så skyldes det, at de blev gennemført henover midten i dansk politik. 113 

Hvis I synes, vi har slugt kameler, så vær helt rolige. Det kræver god appetit at være socialdemokrat. Vi 114 

kommer til at træffe beslutninger, som kan måle sig med de sværeste i vores fælles historie. Men husk nu 115 

på. Vi gør det, fordi vi tror på, at selv et lille skridt i den rigtige retning, er bedre end at sidde med armene 116 

over kors. Vi gør det, fordi nålen i vores indre kompas altid peger mod at søge indflydelse i stedet for at 117 

overlade ansvaret til andre. De udfordringer, vi står foran i fællesskab, er ligeså krævende, som de er store. 118 

Det uddannelsesforspring, som Danmark tidligere har haft, er blevet mindre. I verden omkring os satser 119 

mange lande massivt på uddannelse. Heldigvis kan vi se tegn på, at det begynder at gå den rigtige vej i 120 

folkeskolen. I den forgange uge fik vi at vide, at danske skoleelever i år får bedre resultater i de nationale 121 

test i især læsning og matematik. Det er en rigtigt god nyhed. Og selv om vi har haft regeringsansvaret i 122 

over en måned, ville det nok blive opdaget, hvis vi tog æren for resultatet. Trods alt. 123 

 124 

Nej, æres skal dem, som æres bør. Lærerne, som har givet den ekstra skalle. Forældrene, som for alvor har 125 

forstået, at deres børns skolegang er vigtig på en anden måde end for 10 og 20 år siden. Men også 126 

forligskredsen bag folkeskolen og med den, den forrige regering, som har lod og del i de opmuntrende tal. 127 

Jeg vil ikke stå i spidsen for en regering, som går i så lave sko, at vi ikke anerkender de resultater vores 128 

politiske modstandere har opnået. Det er godt, hvis resultaterne holder. Og det er godt, hvis fremgangen 129 

kan skabe en ny politisk atmosfære, hvor folkeskolens fremtid ikke længere skal være politisk kastebold, 130 

men et nationalt anliggende. 131 

På samme måde som vores økonomi er et national anliggende. De seneste 10 år har Danmark mistet 132 

konkurrenceevne. Det betyder færre job og mindre velstand. Under krisen mistede Danmark titusindvis af 133 

arbejdspladser. Mange af de job kommer aldrig igen. Og det har ramt særligt hårdt i de dele af Danmark, 134 

hvor man har regulær produktionsvirksomhed. 135 

Vi betaler i dag prisen for det simple faktum, at man gav skattelettelser, der ikke var råd til. Jeg tror, at 136 

finansministeren ville havde været glad for hver eneste krone ekstra, der kunne dække det historiske 137 

underskud på de offentlige finanser. 138 
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I maj fik vi at vide, at underskuddet ville blive 80 milliarder kroner. Så steg det til 85 milliarder. Og i torsdags 139 

viser den seneste beregning, at underskuddet nu vurderes til at nå 95 milliarder kroner næste år. Penge der 140 

jo skal betales. Det var dyrt, at den forrige regering nølede. At den tøvede med at skabe job og sikre 141 

konkurrenceevnen. Danmark er blevet forsømt. 142 

Det var altså ikke helt rigtigt, da vi konkret fik at vide, at regningen var betalt, kontant og med to streger 143 

under. Det eneste, som der er to streger under, er indtrykket af en VK-regering, der synes lettet over, at 144 

den kom ud af kontorerne. Kassen er tom. 145 

Lad mig komme med et eksempel. I 2009 indgik en bred kreds af partier i Folketinget et stort forlig om 146 

investeringer i grøn infrastruktur. Der skulle bygges broer, veje og jernbaner. Danmark skulle moderniseres. 147 

Og naturligvis var Socialdemokraterne med. For vi tror jo også på, at den korteste afstand mellem to 148 

mennesker enten er en bro eller en motorvej. Hvor mange penge er så tilbage i den såkaldte 149 

Infrastrukturfond? Svaret er 200.000 kroner. Hverken millioner eller milliarder. Men 200.000 kroner. 150 

På en god dag og til en spotpris giver det en firsporsmotorvej på 2-3 meter. Vel og mærke i fladt terræn. 151 

Jeg klager ikke. Men det siger blot lidt om den opgave, vi har taget på os. Kassen er tom. 152 

Danmark og dansk økonomi befinder sig i et krydspres mellem international usikkerhed og indenlandske 153 

vækst og balanceproblemer. Den globale økonomi har sjældent været mere turbulent. Ikke mindst i Europa 154 

synes krisen at bide sig fast. Jeg hører til dem, der mener, at EU de seneste uger har vist, at når det gælder, 155 

så kan man. Og jeg hører også til dem, der mener, at det kun er ret og rimeligt, at bankerne betaler deres 156 

del af regningen. 157 

Men usikkerheden er blevet en fast følgesvend i europæisk økonomi og politik. Vi skal være forberedt på, at 158 

væksten får svære vilkår. Vi skal være forberedt på, at vores virksomheder må slås ekstra hårdt for deres 159 

ordre. Og derfor skal virksomhederne vide, at Socialdemokraterne er dybt optagede af at sikre de bedst 160 

mulige rammevilkår for dem. Ikke på en måde med flere hovedløse skattelettelser som man gjorde i Irland 161 

– det virkede vist heller ikke i længden. 162 

Men ved et nyt partnerskab. Et partnerskab, der belønner virksomheder som sparer på energien. Hvor vi 163 

investerer i forskning og styrker samspillet mellem offentligt og privat. Krisen har vist, at den rå liberalisme 164 

endegyldigt er død som styreform for et moderne samfund, hvor velfærd og velstand ikke er 165 

modsætninger. 166 
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Målet er klart: danske virksomheder skal også om 5 år og 10 år skabe danske arbejdspladser i Danmark. 167 

Derfor er regeringens helt nødvendige kick-start også målrettet mod at skabe arbejdspladser i den private 168 

sektor. Den er målrettet mod at få gang i byggeriet. At få gang i hele Danmark. 169 

Det økonomiske tilbageslag betyder også, at vi skal blive endnu bedre til at holde hus for vores fælles 170 

penge. Underskuddet skal ned. Gælden skal betales. For vores børns skyld. Men også for vores egen skyld. 171 

Vi har altid vidst, hvem der bliver ramt, hvis ikke der er styr på dansk økonomi. Nemlig dem, der har 172 

allermest brug for en hjælpende hånd. Dem, som har brug for den tryghed, det giver at vide, at man aldrig 173 

er alene. 174 

Skubber vi regningen foran os, bliver det umuligt at sikre en god og gratis uddannelse til alle børn. Det 175 

bliver sværere at sikre behandling og pleje til alle med behov. Og vi vil bevæge os mod en tid, hvor 176 

alderdom igen bliver til fattigdom. Det må ikke ske. Og med den nye regering, vil det ikke ske. For en 177 

ansvarlig økonomisk politik er hjerteblod for Socialdemokraterne. 178 

Og derfor har regeringen fremlagt økonomiske mål frem mod 2020, som er mere ambitiøse og ansvarlige 179 

end de mål den forrige regering satte for sig selv. Danmark skal forbedre sin konkurrenceevne, så vi igen 180 

bliver en af de mest dynamiske økonomier i verden. Det skal vi gøre ved at sikre, at lønninger ikke bliver en 181 

hæmsko. Ved at øge produktiviteten og igen for alvor investere i forskning og uddannelse. Og med det 182 

finanslovsforslag vi har fremlagt, har vi afsat ca. 1 mia. kr. ekstra til at betale for, at flere unge kan få en 183 

uddannelse. De unge skal mødes med et signal om, at vi er parat til at investere i dem. 184 

På samme måde siger vi til virksomhederne og deres ansatte: brug den nyeste teknologi. Til glæde for 185 

almindelige lønmodtagere og virksomhederne. Til gavn for moderniseringen af økonomien. Og derfor vil 186 

regeringen afskaffe multimedieskatten. 187 

Der er et mål, som vil fylde mere end andre. Og det er vores ambition om, at arbejdsudbuddet frem mod 188 

2020 øges med 135.000 personer. Og vi vil aldrig glemme, hvad der gemmer sig bag de tal. Der gemmer sig 189 

mennesker. Mennesker, som skal have chancen for at få at arbejde. Mennesker, som skal have muligheden 190 

for at gøre det, som virker naturligt for de fleste, men som desværre fortsat er en drøm for mange: at 191 

kunne forsøge sig selv. 192 

Og her står vi ved en af de store forskelle i dansk politik. De borgerlige tror på, at job følger i uanede 193 

mængder, som flod følger ebbe, hvis bare man pisker folk ud på arbejdsmarkedet. Det tror vi ikke på. Vi 194 
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ved, det ikke er sådan, den moderne verden hænger sammen. Historien har lært os, at vi i fællesskab har en 195 

pligt til at sikre væksten i samfundet. At vi i fællesskab har en pligt til at sikre nye job. 196 

Så når regeringen har et mål om at øge arbejdsudbuddet, så er det samtidigt et mål om, at der i Danmark 197 

bliver skabt titusindevis af nye job for helt almindelige lønmodtagere. 198 

Se, sådan tænker et rigtigt arbejderparti. 199 

Derfor er vi også så bekymrede over, at vi i Danmark fortsat har over trekvart million mennesker i den 200 

arbejdsdygtige alder, som ikke er med på arbejdsholdet. Trods en højkonjunktur. Trods det åbenlyse 201 

problem. Og trods megen fin tale evnede vores forgængere ikke at skubbe det tal nedad. Men det vil vi. 202 

Vi vil have et Danmark, hvor der bliver mere plads på arbejdsmarkedet. Hvor vi forstår, at selv om der løbes 203 

hurtigere på fabriksgulvet, så vinder alle ved, at der også er et job til dem, der ikke kan yde 100 procent. 204 

Ingen skal sige til mig, at der er 750.000 danskere, som frivilligt har valgt ikke at være en del af arbejdslivet. 205 

Ingen skal sige til mig, at vi bliver et rigere samfund af, at lade folk stå udenfor. Og ingen skal sige til mig, at 206 

vi ikke kan gøre det bedre. 207 

Derfor vil vi som en start stå i spidsen for reformer af aktivering, af kontanthjælp, fleksjob, førtidspension 208 

og forebyggelse. Vi vil have et Danmark, hvor det sociale sikkerhedsnet er så tæt, at ingen falder igennem. 209 

Men samtidigt er så stramt, at ingen bliver hængende unødigt længe. Der må og skal være plads til alle om 210 

samfundets bord. 211 

På samme vis er vi ambitiøse, når det handler om at holde de offentlige budgetter. Det kan godt være, der 212 

blev talt meget om styring og strambuks i VKOs velmagtsdage. Men kun to gange på 9 år magtede de at 213 

holde deres egne planer for de offentlige udgifter. Det var sikkert det letteste. Den luksus har vi ikke. Og 214 

den luksus ønsker vi ikke. 215 

Derfor har regeringen indført et forsigtighedsprincip. Vi bruger ikke penge på nye opgaver, før vi har truffet 216 

beslutninger om konkrete initiativer, der sikrer, at bundlinien stemmer. Og vi rydder op i gamle ordninger 217 

og mystiske bevillinger. Vi vil passe på borgernes skattekroner så nidkært, som man overhovedet kan. 218 

Derfor vil styringen af de kommunale og regionale budgetter også bliver mere konsekvent. Aftaler skal 219 

overholdes. Men det vil ske i en ny dialog. 220 
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Den offentlige sektor er drevet af mennesker med tålmodighed, med flid, med professionalisme og en 221 

faglig stolthed, som kun kan imponere. Politibetjente, der investerer engagement og risiko i dagens 222 

arbejde, fordi det giver mening at holde unge ude af kriminalitet. Pædagoger, som evner at give tryghed og 223 

opmærksomhed til den ene uartige knægt efter den anden. Sygeplejersker og læger, som sætter patienten 224 

før alt andet. SoSu-hjælpere, der slider med rengøring og indkøb, men som ved, at det smil og venlighed de 225 

bærer med sig fra det ene besøg til det næste, måske er det vigtigste, de kommer med. 226 

Skolelærerne. Forskerne. De mange ansatte i kommuner og regioner. Til alle i den offentlige sektor. Til alle 227 

jer, vil jeg gerne sige tak. Tak for jeres engagement og indsats. I fortjener en hverdag, som bygger på mere 228 

tillid og mindre på kontrol. 229 

Derfor vil den nye regering gøre op med det regeltyrranni, der har hersket. Der må ikke komme unødigt 230 

bureaukrati mellem borgere og offentligt ansatte. Og når jeg siger dette, er det ikke fordi den nye regering 231 

vil kræve mindre af jer. Nej, det er fordi den nye regering vil give jer en bedre mulighed for at gøre det, I gør 232 

bedst. 233 

Vi gik til valg på et budskab om, at vi ville hæve skatten for at sikre bedre velfærd. Det har vi holdt. Derfor 234 

bliver det usunde dyrere. Derfor skal det koste mere at forurene. Det er godt for samfundsøkonomien. Det 235 

er godt for sundheden. Og vi gik til valg på, at de bredeste skuldre også skal være med til at bære. Derfor 236 

begrænser vi mulighederne for at skatteplanlægge gennem pensionsordninger. Vi vil sikre, at 237 

multinationale selskaber også betaler skat i Danmark og ikke kun på Cayman Island. Og naturligvis skal der 238 

være en fuld beskatning af aktieaflønning. For første gang i 10 år er hele Danmark med til at betale 239 

regningen. Sådan skal det være. 240 

Men lad mig slå en ting fast. Socialdemokraterne har ikke et ønske om at hæve skatterne for sjov. For vi ved 241 

godt, at det kan være svært at få dagligdagen til at hænge sammen i en familie, hvis der skal være råd til 242 

børnenes konfirmation eller en efterårsferie, som består af mere end den udvidede pakke til Viasat. Og vi 243 

ved godt, at mange ældre ikke fik store pensionsordninger med sig ind i den tredje alder. 244 

Derfor skal skatter og afgifter ikke hæves en krone mere end nødvendigt. Og endnu vigtigere: vi skal bruge 245 

pengene på at gøre netop dagligdagen bedre og mere tryg for helt almindelige mennesker, og dem som har 246 

mest behov. 247 
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Der er som bekendt tre ting, som er sikre i livet, og det er døden, skatterne og så et stigende pres på 248 

velfærdssamfundets udgifter. Derfor bliver en af de største opgaver for os socialdemokrater at modernisere 249 

velfærdssamfundet. 250 

Jo, vi skal sikre finansieringen. Men vi skal også have modet til at spørge, om vi har indrettet alle dele af 251 

velfærdssamfundet rigtigt og retfærdigt? For husk: vi socialdemokrater skal ikke måles på, hvor meget vi 252 

har været med til at bevare. Vi skal måles på, hvor meget vi har været med til at forbedre. 253 

Med vores forslag til finanslov har vi taget de første skridt på vores rejse mod et Danmark med en stærkere 254 

økonomi. Med nye investeringer i uddannelse og forskning. Og det er finansieret krone til krone. 255 

Men vi skal også vide, at vi står foran en skillevej. Og som en klog mand engang sagde med et glimt i øjet. 256 

Hvis du står ved en skillevej, så skal du tage den. For det er nu, at vi har muligheden for at rykke Danmark 257 

ind i det nye grønne årti. 258 

Efter 10 år hvor man først hånede alle, der tænkte den kætterske tanke, at den globale opvarmning også er 259 

menneskeskabt og siden snublede i sin egen ivrighed for at vise hele verden, at man helt alene kunne lande 260 

en kæmpe klimaaftale, er virkeligheden ved at indhente os. Den globale opvarmning fortsætter. Samtidigt 261 

med, at Danmark er udfordret i det grønne kapløbs førerfelt. Der er titusindvis af arbejdspladser i moderne 262 

miljøteknologi. De arbejdspladser har Danmark brug for. Derfor har vi et klart tilbud til dansk erhvervsliv: 263 

lad os stille krav til hinanden. 264 

Vi stiller krav til, at virksomhederne bidrager aktivt til, at Danmarks udslip af drivhusgasser i 2020 sænkes 265 

med 40 procent. Så kan I stille krav om mere og bedre forskning i energirigtige løsninger. Gør vi det, kan vi 266 

sikre, at Danmark igen bliver et grønt foregangsland. 267 

Klimaudfordringen er måske det bedste eksempel på, at vi lever i en tid, som ikke belønner mere af det 268 

samme. Det er en verden, som belønner visioner og viljen til forandring. Det er en verden, hvor polerne 269 

flytter sig. Hvor teknologien tager nye kvantespring. Men det er netop, når man står foran store 270 

forandringer, at vi skal passe på fællesskabet. Vi skal passe på, at der bliver plads til, at alle kan følge med. 271 

Vi skal sikre, at uddannelsen ikke slutter, når man står med sit eksamensbevis eller svendebrev i hånden, 272 

men bliver ved til den dag, man træder ud af arbejdsmarkedet. Og vi skal møde forandringer på en måde, 273 

hvor vi sikrer, at der ikke er befolkningsgrupper som bliver udråbt til særskilte problemer. 274 
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Den 15. september fik Danmark en ny balance i udlændingepolitikken. Efter 10 år, hvor det til sidst kun var 275 

Pia Kjærsgaards fantasi, der satte grænsen for de regler, der møder udlændinge, som kommer til Danmark 276 

eller som lever her, er tiden kommet til et sporskifte. 277 

Som vi socialdemokrater sagde, vil den nye regering bevare tilknytningskravet og 24 års-reglen. Men vi 278 

ruller VKO’s pointsystem, der bygger på uddannelsessnobberi, tilbage. Til dem, som lever op til reglerne og 279 

som ønsker at være en del af det danske samfund, siger den nye regering klart og tydeligt: velkommen. Det 280 

er glædeligt, at så mange unge indvandrerkvinder får en god og solid uddannelse. Nu skal vi have de unge 281 

indvandrermænd med. 282 

Til salafisterne og andre grupper, som har en samfundsnedbrydende karakter, er budskabet fra den nye 283 

regering lige så klart: I ødelægger det for de mange unge, der ønsker at blive en del af det danske samfund. 284 

Og husk, at hvis man ønsker Sharia-zoner i Danmark, så var det måske lettere og bedre for alle parter, hvis 285 

man tog til et af de lande, som er indrettet som en stor sharia-zone. 286 

Men vi ved også, at salafisterne er et lille mindretal, der næres af den interesse, som rabiate holdninger og 287 

udtalelser giver. Det store flertal af indvandrere i Danmark ønsker, at deres børn bliver en del af deres nye 288 

hjemland uden at glemme deres rødder. Det store flertal af indvandrerne i Danmark ønsker at finde et 289 

arbejde og forsøge sin egen familie. Den nye regering er også en regering for jer. 290 

Det er mit håb, at der i oppositionen med tiden opstår den selvstændige og frie tanke, at man ikke altid 291 

behøver at gøre, som Pia Kjærsgaard siger. Tænk hvis partier som Venstre, de konservative og Liberal 292 

Alliance besluttede sig for at blive en del af den nye midte i dansk udlændingepolitik? Mit gode humør og 293 

grundlæggende optimisme rækker til, at vi i løbet af denne valgperiode kan sikre en bred opbakning til den 294 

nye udlændingepolitiske linje. 295 

Det siger jeg ikke, fordi jeg ønsker mig tilbage til en tid, hvor man troede det hjalp, hvis man undlod at tale 296 

om problemerne. Jeg siger det, fordi jeg tror, det ville gøre det lettere at finde løsninger. Løsninger på den 297 

alt for store kriminalitet hos unge indvandrere. Løsninger på, at for mange kvinder med en 298 

indvandrerbaggrund fortsat er for langt fra at kunne tage et arbejde. Løsninger på hvordan vi undgår, at 299 

socialt udsatte boligområder bliver til ghettoer og parallelsamfund. 300 

Og jeg siger det, fordi jeg er overbevist om, at der også blandt de borgerlige partier findes kræfter, som 301 

ønsker, at vi i Danmark igen bliver et land, hvor ord som tolerance og frisind ikke udløser dummebøder i 302 

den politiske skolegård. 303 
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Den nye regering tror på den enkeltes frihed og sunde dømmekraft. Ja, faktisk gør vi det så meget, at vi 304 

også synes, at rettigheder som i dag kun deles af heteroseksuelle skal gælde for homoseksuelle. 305 

Forleden dag så jeg til min store glæde, at Birthe Rønn Hornbech havde genfundet sine taleevner. 306 

Og hun sagde, at den nye regering står for lighedstyranni i det danske samfund, fordi vi eksempelvis er 307 

optagede af rettigheder for homoseksuelle. Lighedstyranni! Så har man hørt det med. Det er måske en af 308 

de store forskelle i synet på frihed mellem Socialdemokraterne og såkaldte liberalister i Venstre og andre 309 

steder. Venstre mener, at det er ligemageri at sikre lige rettigheder til borgerne. Vi tror på, at lige 310 

rettigheder er forudsætningen for frihed til den enkelte. 311 

Kære kongres. Vi har ventet i 10 år på at vise, at vi kan gøre en forskel. I Danmark. Og at Danmark kan gøre 312 

en forskel i verden. 313 

Derfor vil jeg også benytte denne talerstol til at sende en hilsen til vores udsendte i Afghanistan. Om få 314 

måneder har vi haft styrker udsendt i 10 år. Det har været nogle barske år. At modtage nyheden om faldne i 315 

Afghanistan får hvert eneste medlem af Folketinget til at bøje nakken i respekt og sorg. Jeres indsats har 316 

været enestående, og I har for resten af verden og for os herhjemme vist, at Danmark er i stand til at løfte 317 

et internationalt ansvar. 318 

Jeg er glad for, at der nu er en bred aftale om, at vores engagement ændrer karakter fra 2012. Vores 319 

mission i Afghanistan har bygget på en stærk støtte i Folketinget. Og sådan skal det være. Danske soldater 320 

skal altid have bred og ubetinget støtte, når de bliver udsendt på opgaver, hvor de risikerer at betale den 321 

ultimative pris. Den nye regering har det klare princip, at danske soldater kun kan udsendes i internationale 322 

militære operationer med opbakning fra mindst to tredjedele af Folketinget. 323 

Det skylder vi dem. Det skylder vi deres familier. Og det skylder vi vores tro på, at vi i Danmark er i stand til 324 

at lægge politiske stridigheder til side, når det gælder et større mål. 325 

Derfor var den historisk brede opbakning til missionen i Libyen så vigtig. Danske kampfly har spillet en 326 

afgørende rolle i at beskytte Libyens civil befolkning. Danske kampfly har reddet menneskeliv. De piloter og 327 

det personel, der var en del af operationen skal vide, at vi er taknemmelige for indsatsen. 328 

Og I skal vide, at jeg ikke kan udelukke, at der kommer nye missioner. Danmark har fået en regering, som vil 329 

føre en aktiv og ansvarlig udenrigspolitik. For vi tror på, at Danmark kan gøre en forskel. Og vi tror på, at det 330 

betyder noget for Danmark at tage aktivt del i samarbejdet med verden omkring os. 331 
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Derfor skal Danmark involvere sig endnu mere i det europæiske samarbejde. Vi varetager Danmarks 332 

interesser bedst, hvis vi er med til at træffe beslutningerne og ikke kun følge dem. 333 

I denne valgperiode vil danskerne derfor blive spurgt om de ønsker, at Danmark indtræder fuldt og helt i 334 

det forsvarspolitiske samarbejde i EU. Og de vil blive spurgt om, vi skal have en model, hvor vi selv kan 335 

vælge hvilke dele af det retslige samarbejde, vi skal være med i. 336 

Socialdemokraterne er et internationalt parti. Vi tror på, at Danmark er så stærkt et land, at vi ikke skal 337 

gemme os for verden, men at vi skal påvirke den. 338 

Derfor er jeg også stolt over, at en af regeringens første handlinger var at sikre, at VKO’s pludselige og 339 

pudsige ide om at oprette permanent grænsekontrol ikke blev til noget. Europa har ikke brug for 340 

grænsebomme mellem gode naboer. Europa har brug for politisk lederskab, der tænker længere end til 341 

næste valg. 342 

Og det er, hvad den nye socialdemokratisk ledede regering gør. Vi er en regering for hele Danmark. De mål, 343 

vi har sat os, kræver noget ekstraordinært af os alle sammen. De kan nås. Men det kræver, at vi forstår, at 344 

Danmark er præcis lige så stærkt, som vi i fællesskab beslutter, at Danmark skal være. 345 

Det kræver, at vi hver især forstår, at vi er en del af noget større, som ikke handler om mig eller dig, men 346 

om os og dem, som kommer efter. Det kræver, at vi for alvor forstår, at det mest fantastiske ved Danmark 347 

aldrig er fortiden, men altid er fremtiden. 348 

Kære kongres. 349 

Vi gjorde det. 350 

Det er nu, vi skal gøre en forskel. 351 

Socialdemokraterne er tilbage. 352 

 353 

(5,600 ord) 354 
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Kære kongres. 1 

Kære socialdemokrater. 2 

I år er vi samlet tre dage. Det giver os god tid til at komme til bunds i debatten. Og vi har 3 

meget vi skal nå. På søndag skal vi eksempelvis diskutere, hvordan Danmark skal se ud i 4 

2032 - det er jo rart at få på plads i god tid. 5 

Men det siger også noget om vores ukuelige optimisme, at vi allerede nu taler om, 6 

hvordan vi skal indrette Danmark om 20 år. 7 

Jeg har deltaget i næsten 20 kongresser over tre årtier. Og de har været forskellige hver 8 

gang. Vi har diskuteret Europa, udlicitering, udlændinge, arbejdsløshed, folkeskole, 9 

efterløn og kul og koks. Vi har været kontante og direkte for sådan har vi det bedst. Uden 10 

omsvøb. Klar tale. Ingen kongres er som den forrige. Heldigvis. 11 

Alligevel er der én ting, som har været den samme i al den tid de fleste af os kan huske. 12 

Og det er, at Anker har siddet på en af de forreste rækker. Lyttet. Nikket. Og mon ikke han 13 

også har rystet på hovedet - bare en gang i mellem. 14 

Det er jo ikke alt, der bliver sagt på denne talerstol, som gør lige stort indtryk på en mand i 15 

sin bedste alder. Som er vokset op i 20’ ernes København. Som har stået i spidsen for 16 

arbejdsmænd og kvinder. For os. Og for Danmark. 17 

For første gang i flere generationer er Ankers stol tom. Han er hjemme i Valby. I sommer 18 

blev Anker 90 år. Dagen blev fejret på behørig vis. 19 
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Lad os give Anker en hånd der kan høres i Valby. 20 

Jeg vil også gerne sende en hilsen til vores regeringspartnere hos Det Radikale Venstre 21 

og SF. Vi er tre forskellige partier. Vi kommer tre steder fra. 22 

Men vores tro på Danmark og danskerne binder os sammen. Det er første gang vi danner 23 

en fælles regering. Og jeg vil gerne sige tak for vores samarbejde. Vi opnår mere 24 

sammen, end vi kan hver især. I fællesskab træffer vi de rigtige beslutninger for Danmark. 25 

Jeg vil også gerne sende en hilsen til vores venner i Enhedslisten. Det er jeg helt sikker 26 

på, at jeg kan kalde jer. 27 

Vi er ikke enige om alt. Vi har ingen problemer med klaphatte. Det har I. Men vi er enige 28 

om, at vi skal værne om vores velfærd. At vi skal kæmpe for, at Danmark er et land for de 29 

mange og ikke alene for de få. 30 

Kære kongres. 31 

Jeg holdt, hvad jeg lovede, da jeg sidste år sagde: Det bliver ikke let. 32 

Efter valget stod vi foran en afgørende beslutning. Skulle vi samle ansvaret op eller lade 33 

det ligge. 34 

Skulle vi sige: "Vi fik ikke det valg, som vi gerne ville have haft og den parlamentariske 35 

situation er svær - så nej tak. Vi tør ikke." 36 
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Svaret giver sig selv. For når det handler om at tage ansvar for Danmark, så er og bliver 37 

Socialdemokraterne et parti, der aldrig svigter. Vi ranker ryggen, smøger ærmerne op, 38 

pakker håndtasken og siger ja. 39 

Og det gjorde vi naturligvis også efter valget. 40 

Og fordi vi sagde ja, har Danmark i dag en regering, som sætter foden ned overfor den 41 

stigende ungdomsarbejdsløshed. 42 

For få uger siden fremlagde jeg en ungdomspakke på 600 millioner kroner, som vil hjælpe 43 

vores unge i gang med uddannelser, som bygger bro til arbejdslivet og som styrker 44 

voksenlærlingeordningen. 45 

Vi vil ikke se en gentagelse af den borgerlige fallit fra 1980’ erne, hvor en generation blev 46 

splittet op i dem som duede, og dem som aldrig fik mulighed for at være med. 47 

Alle skal med. 48 

Og fordi vi sagde ja til ansvaret, har Danmark en regering, som skaber en ny balance i 49 

udlændingepolitikken. Der er ingen tolerance overfor kriminelle med køller. De må tage 50 

deres straf. Og det kommer de også til. 51 

Udlændingepolitikken er robust og retfærdig. 24-års-reglen består, fordi den beskytter 52 

unge mod tvangsægteskaber. 53 
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Men vi vil ikke acceptere, at børn sygner hen i asylcentre. De skal ikke være kastebold i et 54 

større spil. Børn skal have trygge rammer, som skaber nysgerrighed og grundfæster 55 

tilliden til andre mennesker. 56 

I onsdags indgik regeringen en bred politisk aftale, som giver asylansøgeres børn deres 57 

barndom tilbage. 58 

Og jeg vil gerne sige til alle danskere, der har rødder i andre lande. De ældre der har 59 

knoklet mange år på arbejdsmarkedet, til Javid fra Pakistan som jeg selv gik i klasse med, 60 

som blev ingeniør, til de unge der er i gang med at tage en uddannelse. Til alle, der hver 61 

eneste dag gør det de skal, for familien, børnene og for samfundet: Vi er alle en del af 62 

Danmark. Og vi har brug for hinanden. 63 

Og sidst men ikke mindst: Fordi Socialdemokraterne sagde ja til ansvaret, har Danmark i 64 

dag en regering, som gør alt hvad vi kan for at skabe arbejdspladser. 65 

Når vi indgår en politisk aftale, er den vigtigste bundlinje for Socialdemokraterne, om den 66 

giver færre eller flere arbejdspladser. 67 

Med kickstarten fremrykker og igangsætter vi offentlige investeringer for næsten 18 68 

milliarder kroner i år og næste år. Investeringer i veje, jernbaner og bygninger. Det giver 69 

arbejdspladser. 70 

Med den mest ambitiøse energiaftale i verden skal Danmark omstilles til et samfund, hvor 71 

vi allerede om 8 år får halvdelen af vores el fra vindkraft. Det betyder arbejdspladser. 72 
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Med en omfattende aftale om at renovere almene boliger, så vinduerne bliver isoleret, så 73 

der bliver legepladser i gårdene, så dem der bor alment får bedre kvalitet i deres 74 

dagligdag. Det skaber arbejdspladser. Her og nu. 75 

Med en kommuneaftale som betyder, at der investeres i nye kloakker, så vi ikke skal stå 76 

med oversvømmede kældre, når skyerne slipper naturens kræfter løs. Det betyder 77 

arbejdspladser. 78 

Med en skatteaftale som giver virksomhederne en kontant skatterabat, hvis de investerer i 79 

nye maskiner. Det skaber arbejdspladser. I hele landet. 80 

I år betyder vores socialdemokratiske prioriteringer, at der er over 10.000 arbejdspladser, 81 

der ellers ikke ville have været der. 82 

Og næste år er det over 21.000 arbejdspladser. Det er ikke kommet af sig selv. Det er et 83 

politisk valg. 84 

Husk at der bag hvert tal gemmer sig mennesker. En familiefar, hvis store drøm er at 85 

kunne give trygge rammer for sine børn. En ung kvinde udlært som maler, der får foden 86 

indenfor på arbejdsmarkedet. 87 

Og der gemmer sig en erfaren jord- og betonarbejder, som har været med til at bygge 88 

Storebæltsbroen, været med på Øresundsbroen og som nu skal være med til at lægge 89 

asfalten på en ny motorvej - i Jylland naturligvis. 90 
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Det er meget simpelt. De mennesker ville have været dårligere stillet uden en 91 

socialdemokratisk ledet regering. 92 

Nej, vi har ikke knækket kurven endnu. Men i modsætning til VK-regeringen så holder vi 93 

ikke bare vejret og venter på opsvinget. Det bliver man blå i hovedet af. Men det skaber 94 

ikke mange arbejdspladser. Vi sidder ikke stille. Vi handler. 95 

Så sent som i går fremlagde jeg en kreditpakke. Den skruer op for varmen under små og 96 

mellemstore virksomheders lånemuligheder. 97 

Vi skal hjælpe virksomhederne med at gøre idéer til virkelighed. Hjælpe med finansiering 98 

og støtte til investeringer. Det skaber arbejdspladser. 99 

Ja, vi har haft travlt. 100 

Ja, vi har gjort en forskel. 101 

Men let har det ikke været. Og vi er mange, der er rigtig ærgerlige over, at vi ikke har fået 102 

flere med på, at vi er ved at gøre Danmark mere robust, dygtigere, mere solidarisk og 103 

grønnere. 104 

Jeg er dybt bevidst om at I - partiets rygrad - står på mål for regeringens beslutninger. 105 

Det er jer, som skal svare på stort og småt, når naboen spørger, når I møder en gammel 106 

ven i Brugsen, til familiefester når de undrer sig over hvad vi mon laver på Christiansborg. 107 

Det er jer, som skal svare på kollegernes utålmodige spørgsmål om hvornår der kommer 108 
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gang i væksten. Og det er jer, som må tage ansvaret for at få enderne til at mødes i 109 

kommuner og regioner. 110 

Jeg ved godt, at det er svært. Men jeg ved også, at I støtter op. Og gør det loyalt. Vi har i 111 

det seneste år vist, hvad vi kan. Hvad vi er gjort af. At politik også handler om at stå fast, 112 

når det er svært. Og vi har vist, hvor stærke vi er. Når vi formår at stå sammen. 113 

Svend Auken sagde i sin sidste tale til os, at han var glad for, at han kunne dele sin 114 

politiske rejse med os - med jer. I dag ved jeg, hvad Svend mente. 115 

Jeg vil gerne sige tak for jeres støtte og opbakning. Og I kan være helt sikre på, at jeg 116 

kommer til at trække på den igen og igen. 117 

For de svære beslutninger er ikke forbi. 118 

Danmark er ikke gennem krisen. 119 

Der er ikke finurlige snuptagsløsninger, som retter op på et forsømt årti, hvor enorme 120 

formuer blev soldet op på skattelettelser, hvor feterede finansmænd opfordrede til at stifte 121 

gæld, og hvor vi belånte mursten i stedet for at investere i mennesker. 122 

Vi sikrer, at tilliden til dansk økonomi bliver styrket. Det medvirker til rekordlave renter, som 123 

hjælper de unge boligejere, som hjælper virksomheder og som holder hånden under 124 

40.000 arbejdspladser. 125 
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Skridt for skridt. Dag for dag. Beslutning for beslutning kommer vi tættere på et stærkere 126 

Danmark. 127 

Vi kommer tættere på et Danmark, som igen kan blive verdens stærkeste fællesskab. 128 

Hvor vi ikke giver op, når det er tungt, men hvor vi vil hinanden. Så meget, at vi ikke er 129 

ligeglade med, hvordan det går andre, når sygdom eller arbejdsløshed rammer. Hvor 130 

håbløshed og modløshed altid bliver mødt af beslutsomhed og opmærksomhed. 131 

Verdens stærkeste fællesskab er et land, hvor mennesker ikke er bange for at gå på 132 

gaden, når solen er gået ned. Det er et land, hvor naboens søn og datter har et navn og 133 

ikke bare et ansigt. Og hvor den fælles velstand også bliver vekslet til fælles velfærd. 134 

Verdens stærkeste fællesskab, det er det vi vil som socialdemokrater. 135 

Og vi ved om nogen, at det ikke kommer af sig selv. Det er oftest op ad bakke. 136 

Første del af første halvleg er ved at være slut. Og ja, vi er bagud på point. 137 

Men husk nu på: It ain´t over till the fat lady sings. 138 

Og tro mig: Det er ikke slut, før blondinen har stillet stiletterne. 139 

Vi påtager os opgaven. Jeg stiller op. Også til øretæverne. Til den søvngængeragtige 140 

hornmusik fra de borgerlige om at vi er ræverøde. Og til kritikken fra vores venner på 141 

venstrefløjen om, at vi er alt for blå. 142 
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Vi står tidligt op om morgen til den tilsyneladende tidløse og endeløse debat om hvad 143 

Socialdemokraternes projekt er, til trods for at vi hver dag i over 140 år har knoklet for 144 

fremskridt og retfærdighed for almindelige mennesker. Hvor svært kan det være. 145 

Og vi går i seng hver eneste aften med bevidstheden om, at vi med Poul Nyrups ord altid 146 

kan gøre det lidt bedre. 147 

Sådan er det for mig. Sådan er det for os i denne sal og overalt i landet. Sådan var det for 148 

Socialdemokraterne i 1990’ erne. Da vi skulle holde sammen på Danmark i 1970’ erne og 149 

da velfærdssamfundets grundfundament skulle støbes. 150 

Der er kun én ting som er værre for Socialdemokraterne end at have ansvaret. Og det er 151 

ikke at have det. 152 

Vi er et parti for hele Danmark. Og derfor står vi i spidsen for en regering, som arbejder for 153 

alle danskere. 154 

Vi er overbevist om, at det er bedst for Danmark, at det er os, som har ansvaret for de 155 

kommende år, hvor titusindvis af ufaglærte lønmodtagere skal finde nye job, fordi deres 156 

gamle bliver erstattet af ny teknologi eller forsvinder ud af landet. 157 

Det er bedst for Danmark, at det er os, som har ansvaret for at sikre den frie og lige 158 

adgang til sundhed. Vi har ikke abstinenser efter et sundhedsvæsen, som bygger på 159 

forsikringer og hvor fanden tager de sidste. 160 
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Det er bedst for Danmark, at det er os, som står i spidsen for en grøn omstilling. En 161 

omstilling som sikrer, at den næste generation ikke skal slå op i historiebøgerne efter en 162 

bæredygtig natur, men i stedet kan hoppe på cyklen og køre en tur i skoven. 163 

Og det er bedst for Danmark, at det er os, der har opgaven med at føre Danmark igennem 164 

krisen og sikre vores solidariske velfærdssamfund. 165 

Det er ikke en selvfølge, at vi kan genkende os selv og det samfund vi brænder for på den 166 

anden side. For de seneste år har været hårde ved Danmark. 167 

Lad os huske på hvordan situationen var, da vi overtog ansvaret. 168 

Over 170.000 private arbejdspladser var forsvundet. Vi oplevede det største tab af 169 

velstand nogen generation har oplevet siden Anden Verdenskrig. Titusindvis af familier 170 

over hele landet sad pludselig i boliger, der kunne sælges med tab. Milliardoverskud på de 171 

offentlige finanser blev til milliardunderskud. Og virksomhederne kæmpede med næb og 172 

klør i en verdensøkonomi, som ubeslutsomt hopper mellem første gear og bak gearet. 173 

Det var situationen. 174 

I lande som vi normalt sammenligner os med, har man valgt en vej, hvor man entydigt 175 

sparer sig ud af krisen. Man har valgt store nedskæringer på uddannelse. På pensionerne. 176 

På lønningerne i den offentlige sektor. På investeringer i infrastruktur. 177 

Alle de fine tråde der væver velfærdssamfundet sammen trævles stille og roligt op. 178 
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I Danmark er vi gået en anden vej. Vi har valgt, at vi på trods af krisen vil give et løft til de 179 

dårligst stillede i vores samfund. 180 

Vi løfter 16.000 mennesker ud af de fattigdomsydelser, som VKO indførte. Ydelser som 181 

holdt familier og børn ude af fællesskabet. Det kan mærkes. For to dage siden fik vi at 182 

vide, at antallet af familier som bliver sat på gaden fra deres lejlighed er faldet. Det er 183 

første gang i 10 år, at vi ser et rigtigt fald. 184 

Vi skærer gennem bureaukrati og rutiner, så udsatte og misbrugte børn ikke skal lades 185 

alene. Vi sikrer en tidlig indsats, når der er mistanke om overgreb. Og vi sikrer, at det barn, 186 

som en gang er blevet krænket, aldrig bliver sendt tilbage til den person, som er mistænkt 187 

for at have krænket det. Det burde være en selvfølge. Det bliver det nu. 188 

Vi gør en forskel for de mennesker, som har svært ved at navigere i sindets finurlige og 189 

skrøbelige labyrint. Vi har talt så længe om det. Nu sker der noget. Over 800 millioner 190 

kroner har vi sat af. Til flere psykiatriske sengepladser. Til kortere ventetider. Til 191 

forebyggelse. 192 

Og vi giver et økonomisk skulderklap til vores pensionister. Det gælder særligt dem som 193 

har allermindst. En kvart million ældre medborgere får et løft. 200.000 får fra næste år 194 

4.500 kroner ekstra før skat. 195 

Det er den måde vi holder sammen på velfærdssamfundet. Det er det jeg mener med, at vi 196 

skal føre Danmark sikkert gennem krisen med velfærden i behold. Det er ikke bare 197 

holdninger. Det er handlinger. 198 
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Sig så ikke at den socialdemokratiske vej og den borgerlige vej er den samme. 199 

Men det er også vigtigt at sige helt klart, at forudsætningen for at vi kan handle er, at vi har 200 

en robust økonomi. At vi tør tage livtag med den. At vi har viljen til at gå helt ind i det 201 

økonomiske maskinrum og dreje på de skruer, som får skibet Danmark ind på den rette 202 

kurs. 203 

Kun ved hele tiden at træffe de rigtige beslutninger - også de hårde - får vi for alvor gang i 204 

Danmark igen. 205 

Derfor vil jeg gerne tale lidt om skat. 206 

I Danmark har vi et højt skattetryk. Det kan ingen betvivle. Men vi har et højt skattetryk, 207 

fordi vi vil have kræftbehandling i verdensklasse. Fordi vi ønsker, at vores offentligt ansatte 208 

får en ordentlig løn. Fordi vores børn og unge skal gå i en skole, som er bedre end den vi 209 

selv gik i. 210 

Men vi skal også passe på det med skatten. For i bund og grund handler det om 211 

almindelige menneskers lønindkomst. Det forstår vi socialdemokrater bedre end nogen 212 

andre. 213 

Med finansloven for i år hævede vi skatterne. Det svarede til at en LO-familie i gennemsnit 214 

skulle betale cirka 3.400 kroner mere om året. Jeg synes ikke det er et lille beløb. Slet 215 

ikke. Men jeg ved, at det er mindre end den skatteregning Lars Løkke Rasmussen i 2010 216 

udskrev til de samme familier på 5.600 kroner. 217 



Statsminister Helle Thorning-Schmidt talte fredag ved Socialdemokraternes kongres i 

Aalborg.  21. september 2012 13:44 

http://politiken.dk/indland/politik/ECE1760897/dokumentation-laes-thornings-kongrestale/  

 
 

13 
 

Med vores finanslov fik familierne mere velfærd. Med Løkkes skatteindgreb i 2010 fik 218 

familierne lov til at betale regningen for VK-regeringens fejlslagne beslutninger. 219 

For få uger siden vedtog vi så endeligt den omdiskuterede skattereform. Den har fået det 220 

man kan kalde en lidt hård medfart. 221 

Det tror jeg, at skattereformer tit gør. De som fik en skattelettelse synes den er for lille. Og 222 

de som skal være med til at bidrage synes det blev for meget. 223 

Så hvorfor egentligt lave en skattereform? Hvorfor besværet? 224 

Svaret er meget simpelt. Skattereformen handler om to ting: At sikre arbejdspladser og at 225 

det altid kan betale sig at arbejde. 226 

Derfor er det en socialdemokratisk skattereform. 227 

Da Lars Løkke og Kristian Thulesen Dahl gennemførte en skattereform fik bankdirektøren 228 

en skattelettelse på flere hundredetusinde kroner. Med den nye aftale får de en brøkdel af 229 

det beløb. Hvis de får en skattelettelse overhovedet. 230 

For vi har gjort op med et forældet princip om, at de rigeste børnefamilier automatisk får en 231 

fuld børnecheck ind af brevsprækken hvert kvartal. 232 

Betyder det noget? Ja da. Spørg bare vores finansminister Bjarne Corydon og far til fire 233 

om børnechecken bliver mindre ude på Amager? 234 

Det er socialdemokratisk skattepolitik. 235 
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De bredeste skuldre skal bære de største byrder. Derfor betyder skatteaftalen også, at 236 

bankerne fra 1. januar bidrager mere til fællesskabet. 237 

Det er solidarisk skattepolitik. 238 

Men en af de ting som jeg er allermest stolt af ved skattereformen er, at den sender et 239 

klart signal om, at det aldrig må være sådan, at man sidder og spekulerer i, om det kan 240 

betale sig at arbejde. 241 

Vi socialdemokrater kender godt regnestykket for den enlige forsørger, som sidder den 242 

sidste dag i måneden og ser på sin løncheck. 243 

Min mor knoklede for at mine søskende og jeg havde et trygt hjem. Hun var og er 244 

sparsommeligheden selv, og jeg tør stadig ikke fortælle hende den rigtige pris, når hun 245 

spørger mig om hvad en ny kjole har kostet. 246 

Hun kunne ikke drømme om at ligge andre til last. Dengang havde vi ikke bil. Og hvis vi fik 247 

et lift hjem om aftenen fra venner og familie insisterede hun på, at vi blev sat af oppe på 248 

Køgevejen. Der var virkeligt ingen grund til at besvære andre med at køre den sidste 249 

kilometer rundt om blokken. Jeg synes det var irriterende. Men sådan var hun og sådan er 250 

hun. 251 

Og nej, min mor er ikke den eneste enlige forsørger som sov i stuen, så vi børn kunne få 252 

hvert vores værelse. Som altid er den første til at stå op og få alle i skole. Altid den sidste 253 

til at komme hjem efter en lang arbejdsdag med indkøbsposer i hånden. Madlavning. 254 
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Endeløs tøjvask. Og alligevel have overskud til at læse lektier, til at lytte og ikke mindst til 255 

at grine. 256 

Der er mange som hende. 257 

Vi giver de enlige forsørgere et tredobbelt bundfradrag. I kroner og øre betyder det knap 258 

8.000 kroner ekstra om året. Det kan mærkes. Og det er jeg stolt af. 259 

Det er socialdemokratisk skattepolitik - så det batter! 260 

Venstre taler meget om skat - og nej, det er vist ikke kun min de taler om. 261 

Jeg kan forstå, at Venstre har genindført skattestoppet. Så skidt pyt med at partiet et sted 262 

mellem Rio Grande og Rio de Janeiro besluttede sig for at være en del af skattereformen. 263 

Som jo betyder, at skatter og afgifter bliver ændret de kommende år. Og ja, nogle skatter 264 

kommer også til at stige. 265 

Præcis som det var tilfældet, da Venstres nuværende leder var statsminister og skatter og 266 

afgifter steg 137 gange. 267 

Nuvel, i virkeligheden er det nok også bedst, at vi lader Venstre tro, at de har et 268 

skattestop. 269 

For det har jo med, at gå galt når der sidder en Venstremand i Skatteministeriet. 270 
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Hvem var det som opfandt multimedieskatten, der ramte helt almindelige lønmodtagere? 271 

Det var Venstre. Hvem var det som afskaffede den? Det var en socialdemokratisk ledet 272 

regering. 273 

Hvem var det som opfandt iværksætterskatten, der særligt rammer små og mellemstore 274 

virksomheder? Det var Venstre. Hvem var det som afskaffede den? Det var en 275 

socialdemokratisk ledet regering. 276 

Og hvem mon det var som med stor præcision, kreativitet og nidkærhed opfandt skatten 277 

på en god saftig dansk svinekotelet? Var det en Venstre-mand eller en socialdemokrat? 278 

Svaret giver vist sig selv. 279 

Alligevel vil jeg gerne dele en hemmelighed med jer i dag. 280 

Jeg har stor respekt for Venstre. 281 

Både Henning Christoffersen og Uffe Ellemann-Jensen forstod før de fleste, at Danmark 282 

har mere brug for Europa end omvendt. 283 

Anders Fogh Rasmussen var skarp og han gør Danmark ære som NATO’ s 284 

generalsekretær. 285 

Og ja, jeg har også stor respekt for Lars Løkke Rasmussen. 286 

Han er en dygtig politiker. Jeg tror på ham, når han siger, at han brænder for Danmark. 287 
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Derfor er det også så ærgerligt, at vi hører så lidt til Venstre i disse måneder. Det er faktisk 288 

svært at finde ud af, hvad partiet mener. 289 

Men det er måske også det bedste. For Venstre altså. 290 

Den ene dag vil de have skattelettelser for 13 milliarder. Den næste for 9 milliarder. Vel og 291 

mærke uden at komme i nærheden af at fortælle hvor finansieringen skal komme fra. 292 

Den ene dag vil Venstre have nulvækst i den offentlige sektor. Den næste vil man alligevel 293 

tilslutte sig regeringens målsætning om en beskeden men reel vækst. 294 

Den ene dag vil Venstre stemme mod finansloven. Den næste vil de stemme for. 295 

Fair nok. Selv en flok unge Venstre-løver kan fare vildt på den politiske savanne. 296 

I virkeligheden er det også mere interessant at kigge på, hvad Venstre står for når partiet 297 

ikke lader sig rive med af den daglige trummerum på Christiansborg. 298 

Det er mere interessant at kigge lidt på hvad der sker, når oppositionens største parti 299 

sætter sig rundt om et bord og helt uden offentlighedens skarpe blik beslutter sig for at 300 

mene noget. Ja ligefrem til at fremsætte et beslutningsforslag. 301 

Venstre har sammen med Dansk Folkeparti foreslået, at det skal være ulovligt for 302 

lønmodtagere at starte en konflikt med en arbejdsgiver, der har en overenskomst med en 303 

anden lønmodtagerorganisation. 304 
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Det lyder jo meget uskyldigt og teknisk. Men hvis Venstres lovforslag bliver vedtaget, så 305 

siger sagkundskaben entydigt, at danske lønmodtagere intet vil kunne gøre ved at 306 

udenlandske kolleger kommer til Danmark og arbejder på deres lokale overenskomst. 307 

Kort sagt; Venstre og Dansk Folkeparti har fremsat et forslag i Folketinget, der betyder, at 308 

en industriarbejder her i Danmark pludselig skal kunne konkurrere med lønninger på 30 309 

kroner i timen. Altså i Danmark. 310 

Kan man forsørge en familie i Danmark, hvis man tjener 30 kroner i timen? Kan man 311 

lægge til side til sin alderdom, hvis man tjener 30 kroner i timen? 312 

Svaret er et kontant og tydeligt nej. Og derfor vil Socialdemokraterne gøre alt, hvad vi kan 313 

for at sikre, at Venstre og Dansk Folkepartis forslag ikke bliver gennemført. 314 

Socialdemokraterne er dybt optagede af at sikre lønmodtagernes rettigheder. Vi er parat til 315 

at udvikle dem. Vi lytter til vores faglige venner. 316 

Derfor gør debatten om dagpenge også dybt indtryk på os. Mange mennesker står i en 317 

svær situation. Vi ved, at familier kan komme i klemme. Ingen i denne sal tager let på, at vi 318 

ved årsskiftet går fra en fire årig til en to årig dagpengeperiode. 319 

Vi stemte ikke for da et VK-ledet flertal besluttede det i sommeren 2010. Det var ikke vores 320 

løsning. Men vi er også nødt til at have respekt for vælgerne. Ved valget sidste år stemte 321 

60 procent af danskerne på de partier, som ønskede en halvering af dagpengeperioden. 322 

Det er fakta. Befolkningen valgte desværre ikke vores vej. 323 
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Vi stod i vores klassiske valg. 324 

Skulle vi sige: Vi ved, at vi kan gøre en forskel for de arbejdsløse, der hver dag går 325 

forgæves i jagten på et job - men nej tak, vi tør ikke påtage os ansvaret. Fordi vi er bange 326 

for at blive kritiserede. 327 

Igen. Valget var ikke svært. Vi tog ansvaret. Vi bygger videre på de beslutninger, som er 328 

taget. Vi går fremad og ikke bagud. Og vi tog fat med det samme. 329 

Først sikrede vi en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden på 6 måneder. 330 

Derefter har vi gjort alt hvad vi kunne for at skabe flere arbejdspladser. Det eneste 331 

holdbare svar på problemet. 332 

Og for få uger siden fremlagde vi en akutpakke, som sikrer at alle i risikogruppen får en 333 

målrettet hjælp. 334 

Vi gør en forskel! 335 

I hele den periode har jeg ikke hørt et eneste forslag fra Venstre om hvordan man kan give 336 

en håndsrækning til de mennesker, som er kommet i klemme. Ikke et. Det siger vist en 337 

del. 338 

Nu er der en bunden opgave, som skal løses. Det er alle tre regeringspartier enige om. Vi 339 

tager situationen alvorligt. Vi handler. 340 
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Målet er, at alle kommer i arbejde. At afstanden mellem et gammelt job og et nyt job ikke 341 

er længere end højest nødvendigt. Det gælder ikke alene for dem som er kommet i 342 

klemme nu, men for alle dem som er havnet i en situation, hvor lønchecken er erstattet 343 

med dagpenge eller kontanthjælp. 344 

Derfor skal vi have en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Vi skal have jobcentre, der faktisk 345 

formidler job. Vi skal have efteruddannelse af ledige som faktisk efteruddanner. Og vi skal 346 

have aktivering som faktisk fører til beskæftigelse. 347 

Vi ved, hvad vi taler om. Det var Socialdemokraterne, der opfandt den aktive 348 

arbejdsmarkedspolitik. Det skal vi gøre igen. 349 

Regeringen lægger op til en omfattende modernisering af indsatsen for de arbejdsløse. 350 

Derfor vil beskæftigelsesministeren stå i spidsen for et eftersyn, hvor vi fordomsfrit og 351 

målrettet kigger regler, ordninger og arbejdsgange efter. Hvor vi sikrer, at vi får mest muligt 352 

for pengene. 353 

Den arbejdsløse skal bruge mere tid på at lede efter et arbejde. Og mindre tid på at 354 

udfylde blanketter. VK’ s mistillid og kontrol skal erstattes af samarbejde og fair krav. Slut 355 

med at tage det samme kursus igen og igen. 356 

Derfor foreslår vi også at bruge 500 millioner kroner ekstra på uddannelse til arbejdsløse. 357 

Penge som skal sikre, at det bliver en reel mulighed for et voksent menneske at få 358 
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uddannelse undervejs i livet. Så danskerne ikke kun kan opleve et sporskifte, når de kører 359 

tog, men også når de skal bygge ovenpå deres skolegang. 360 

Vi står vagt om det danske velfærdssamfund. Vi står vagt om et samfund, som har givet 361 

de mange muligheder som før kun var for de få. 362 

Derfor vil jeg også gerne knytte nogle ord til en debat, som optager os. 363 

Vi socialdemokrater ved, at der med rettigheder også følger pligter. 364 

Vi ved, at velfærden bygger på en solidaritet mellem mennesker, som er varsomme med 365 

at trække på de fælles goder. Mennesker som gør alt hvad de kan for at leve op til deres 366 

ansvar for at kunne klare sig selv. Sådan har det altid været i arbejderbevægelsen. 367 

Derfor siger vi klart og tydeligt fra, når vi hører om kontanthjælpsmodtagere, som ligefrem 368 

synes det er sjovt at provokere med, at de ikke vil tage et arbejde efter 10 år på 369 

kontanthjælp. 370 

Og vi har svært ved at se det rimelige i, at forskellen mellem at være på forsørgelse og 371 

være i arbejde kan gøres op i få hundrede kroner om måneden. 372 

Vi vil ikke udhule solidariteten ved at kigge væk, når nogen udfordrer den. 373 

Men vi lader os heller ikke rive med, når andre konkurrer om at råbe højest. 374 
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For sandheden er jo, at langt, langt de fleste mennesker, som får en hjælpende hånd, har 375 

brug for den. Vi må aldrig glemme, at der bag hver eneste Robert og Carina står en Søren 376 

eller en Birthe, som har brug for hjælpen. 377 

Alle kan blive ramt af arbejdsløshed. Det ved vi da fra vores eget liv. Det er ikke en anden 378 

slags mennesker. Og det er ikke stakler. På ingen måde. Det er stærke mennesker. Men 379 

de er blevet ramt af krisen og har brug for et job. Og de skal ikke stå der alene. De har 380 

brug for et stærkt fællesskab, der griber og hjælper. 381 

Og jeg vil ikke - vi vil ikke acceptere - at mennesker bliver talt om på en måde, så det 382 

nærmest lyder som om, at de ikke har samme rettigheder som os andre. Eller som om de 383 

ikke er ligeså meget værd. 384 

Når de borgerlige uden at blinke siger, at de får lyst til at brække sig over, at der skulle 385 

findes fattige. Når de siger, at det er ynkeligt, at en arbejdsløs synes det er svært at skulle 386 

flytte til den anden ende af landet for at få et job. Og når de begynder at udtale sig om, 387 

hvor mange børn en kontanthjælpsmodtager gør klogt i at få, så siger vi ikke bare fra. Vi 388 

siger højt og tydeligt: Stop. 389 

Det er for sølle. Debatten har skrabet bunden. 390 

Vores værdier er klare og urokkelige. Hvert eneste menneske har krav på at blive mødt 391 

med respekt og ikke hån. Hvert eneste menneske har krav på at blive mødt med 392 

værdighed og ikke nedladenhed. 393 
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Jo, krisen har været hård ved Danmark, men vi vælger selv om det betyder, at vi vil være 394 

så hårde ved hinanden, at vi til sidst ikke forstår andre end os selv og vores nærmeste. 395 

At vi glemmer, at kæden mellem mennesker kun er så stærk som det svageste led. 396 

I dag er det vores nabo som har brug for en stærk skulder. I morgen er det dig. 397 

Vi socialdemokrater vil insistere på et Danmark, hvor alle er med. Hvor der er plads til alle. 398 

Hvor alle altid får en chance til. 399 

Det gælder ikke mindst vores børn og unge. 400 

Den verden de møder er dramatisk under forandring. I forrige uge var jeg i Kina. Et land 401 

hvor udviklingen går så stærkt, at selv kineserne har svært ved at følge med. Et land hvor 402 

en by som Shanghai vokser med en million indbyggere - om året. Et land hvor 403 

virksomheder fra hele verden slås om markedsandele. 404 

Jeg talte med flere danske erhvervsledere. Deres virksomheder flytter aktiviteter til Kina. 405 

Til Indien. Til Brasilien. Til Østeuropa. Det er de nødt til. For hvis ikke de er på de nye 406 

markeder, og hvis ikke de kan konkurrere, så kan de ikke skabe arbejdspladser i 407 

Danmark. 408 

Det er ikke tilfældigt, at en iPad bliver produceret i Kina. Det er ikke tilfældigt, at de 409 

dygtigste kinesere i dag får mere i løn end de dygtigste får i Danmark. 410 

Kloden er i bevægelse. Og hvis vi vælger at stå stille, så svigter vi vores børn og unge. 411 
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Det er dødsens alvor. I vores del af verden har vi gennem de seneste hundrede år altid 412 

været i stand til at sikre, at generationen som kom efter fik et bedre liv. Var rigere og bedre 413 

rustet med viden og kundskaber. 414 

Sådan er det desværre ikke i dag. 415 

Vi har set år, hvor antallet af unge, som fik en ungdomsuddannelse, faldt og ikke steg. 416 

Vi har set, at vores børn i folkeskolen i helt afgørende fag som matematik og naturfag 417 

halser efter deres jævnaldrende i lande som Finland og Canada. 418 

Og vi har set, at op mod hver anden ung som starter på en erhvervsfaglig uddannelse 419 

falder fra. 420 

Kære kongres. 421 

Det er ikke godt nok. Vi må og skal gøre det bedre. 422 

Uddannelse er nøglen til et liv for vores unge, hvor de selv er med til at blande kortene. 423 

Uddannelse giver dem frihed til at udfolde deres evner. 424 

Uddannelse giver dem tryghed til at søge et nyt job. 425 

Uddannelse giver virksomhederne muligheder for at skabe større værdi. 426 

Uddannelse gør kort sagt Danmark rigere og stærkere. 427 
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Jeg er vokset op i en tid, hvor vi sloges for at holde Danmark ude af våbenkapløbet. Men i 428 

dag på vores kongres vil jeg gerne for alvor melde Danmark ind i kundskabskapløbet. 429 

Det er et kapløb, som ikke fysisk truer klodens eksistens, men som er selve 430 

forudsætningen for at vi skaber velstand nok til alle. Viden og færdigheder er vores 431 

vigtigste ressource. 432 

Vi skal forpligte os på, at vi får den dygtigste generation nogensinde i danmarkshistorien. 433 

Vi skal forpligte os til, at vores børn og unge bliver bedre uddannede og rustet til fremtiden 434 

end vi blev. 435 

Vi kommer ikke sovende til det. Vi kommer ikke til det ved alene at udfærdige analyser, 436 

der viser, at den er helt gal. 437 

Tiden er kommet til at træffe beslutninger. Særligt når det handler om vores yngste. 438 

Derfor vil regeringen stå i spidsen for et løft af folkeskolen. 439 

Og derfor prioriterer vi uddannelse og forskning til trods for at pengene er få. 440 

Jeg drømmer ikke om et Danmark, hvor alle har en PhD. grad i fransk og filosofi, eller hvor 441 

alle er ingeniører og økonomer. 442 

Med al respekt. 443 
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Jeg drømmer om, at vi kan bygge et Danmark, hvor alle får så gode færdigheder med sig i 444 

skolen, at de efter 10 år som tømrer har muligheden for at læse til bygningskonstruktør. 445 

Jeg drømmer om, at uddannelse ikke bliver noget man afslutter, men noget man holder en 446 

pause fra. For ingen lærer alt hvad de skal på en gang. Og det man lærer, skal læres igen 447 

og igen. 448 

Jeg drømmer om, at bedre uddannelse til vores unge bliver den opgave, som vores 449 

generation løfter bedre end nogen før os. 450 

Det stiller krav til vores erhvervsfaglige uddannelser om at sætte en stopper for det 451 

enorme frafald. 452 

Det stiller krav til virksomhederne om at sikre praktikpladser. 453 

Det stiller krav til de titusindvis der i dag arbejder med undervisning om fordomsfrit at 454 

opsøge nye veje i stedet for at fortsætte ned af dem, som de kender så godt. 455 

Det stiller krav til vores unge om at følge med i timerne. For man kan ikke få en 15-årig til 456 

at øve franske verber, hvis natten er gået med at spille guitar. Jeg ved, hvad jeg taler om. 457 

Og det stiller krav om, at vi har modet til ændre på de rutiner og rettigheder, som har skabt 458 

så mange resultater, men som tiden nu konsekvent udfordrer. 459 

Vejen til at få den dygtigste generation i vores historie er lang. Tiden er knap. Og rejsen for 460 

at opnå det begynder i dag her i Aalborg. 461 
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Kære kongres. 462 

Danmark har en socialdemokratisk ledet regering. 463 

Vi har opnået sejre, og vi har oplevet tilbageslag. 464 

Men når røgen lægger sig. Når resultatlisten gøres op, så kan alle vi, der er samlet her i 465 

dag se tilbage på et år, hvor Danmark slog ind på en ny kurs. 466 

Vi kan se fremad mod en tid, hvor vi igen investerer i mennesker. 467 

Hvor nye arbejdspladser er den røde tråd i vores beslutninger. 468 

Hvor vi insisterer på alle menneskers værdighed. 469 

Hvor vi beslutter, at den næste generation bliver den dygtigste i vores historie. 470 

Og hvor vi socialdemokrater fortsat tager ansvar. 471 

Det er vejen til verdens stærkeste fællesskab. 472 

Det er bedst for Danmark. 473 

Kan I have en god kongres. 474 

(5,807 words) 475 
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Kære kongres. 1 

I ser helt og aldeles fantastiske ud. Og når jeg står her og kigger på jer, så har jeg det som om, at jeg kender 2 

jer alle sammen. 3 

Fra roseuddeling på gågaden, musik på torvet. Dør til dør. Repræsentantskabsmøder. Sommerstævner. 4 

Besøg på virksomheder, på skoler, på plejehjem. Valgkampe og fælles oplevelser. 5 

Hvor har vi dog lavet meget sammen os, der er her i salen i dag. 6 

Og en sal fuld af kampklare socialdemokrater, det er det bedste sted man kan være. 7 

 Vi er klar til at slås for et stærkt Danmark med solidaritet og ordentlighed. Sådan var det i går. Sådan er det 8 

i dag. Og ved I hvad: Sådan vil det også være i morgen. 9 

Nogen kalder det projektet. Andre kalder det fortællingen. I min verden er det mere ligetil. 10 

Forleden var jeg på VUC i Haderslev. Her mødte jeg Anne-Marie. En stærk kvinde på 42 år. Hun arbejder 11 

som SOSU-hjælper. Gift og mor til to knægte på 9 og 12 år. 12 

Anne-Marie er ordblind. Det er der mange der er. Og som hun sagde om de mange specialklasser hun 13 

havde gået i som skoleelev: "Jeg lærte da at spille Ludo." 14 

Hendes mand, der også er ordblind, var gået forrest med et læsekursus. Han havde fået noget ud af det. 15 

Nu var hun så også kommet i gang. Og resultaterne er kommet. 16 

Da jeg mødte hende sad hun med en iPad og skrev på livet løs. Og som hun sagde; "Tænk sig at jeg skulle 17 

komme til at skrive en historie". 18 

Endnu bedre: Hun fortalte, at hun nu kan læse lektier sammen med børnene. 19 

Jeg har så meget respekt for Anne-Marie.  20 

Respekt for at hun fortæller sin historie. Men jo mest af alt for, at hun så beslutsomt vil forme sit eget liv. 21 

Hvert eneste menneske er noget særligt. Hvert eneste menneske skal kunne række ud efter sine drømme. 22 

Hvert eneste menneske skal ses. 23 

Og nej, det er ikke alle, som kommer fra start med 100 kilometer i timen. Og nej, det er kun de færreste, 24 

der klarer livets mange genvordigheder alene og uden at snuble undervejs. 25 

Vi har brug for hinanden. Vi har brug for vores sidemand på arbejdspladsen. Vores nabo. Vores børns 26 

venner. 27 
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Vi har brug for et stærkt fællesskab. Så der altid er en vej tilbage til arbejdslivet, hvis jobbet ryger. Så der 28 

altid er fri og lige adgang, hvis sygdom rammer. Så vores ældre møder omsorg. Og så Anne-Marie kan få sin 29 

læse- og skriveundervisning. 30 

Det er dét, det hele handler om. Det er dét, vi kæmper for. 31 

Vi er tre partier i regeringen. Det tror jeg, at de fleste har bemærket. Og nej, vi er ikke ligesom VKO. Vi gør 32 

det på vores måde. Mindre spin og mere substans. 33 

Det er måske ikke altid lige strømlinet. Men der bliver truffet flere beslutninger. 34 

Jeg vil sende en varm tak til Margrethe Vestager og Annette Vilhelmsen for et godt og stærkt samarbejde. 35 

I tager ansvar for Danmark. Hjemme og ude. Også når det er svært. 36 

Vi har været vidner til, at mænd som kvinder, børn som gamle, brutalt blev slået ihjel med giftgas af 37 

regimet i Syrien. 38 

Verdenssamfundet var nødt til at handle. 39 

For historien har lært os, at det har en pris at lade uretten og mørket slå rødder. Og at vi ikke kan kigge 40 

væk, når et regime myrder sin egen befolkning. 41 

Derfor traf vi en beslutning om en direkte og utvetydig politisk støtte til vores nær-meste allierede. Det var 42 

ikke en let beslutning hverken for mig eller resten af regerin-gen. Det må en sådan beslutning aldrig være. 43 

Men den var rigtig. 44 

I den endeløse kamp mellem ret og uret, kom vi et skridt tættere på en mere retfærdig verden. 45 

I dag kan vi med tilfredshed konstatere, at truslen om en målrettet og begrænset mili-tær aktion hjalp. 3 46 

I stedet for at bygge nye lagre med dødelig gas, skal de kemiske våben nu helt fjernes fra Syrien. Slut med 47 

giftgas mod børn i Damaskus. 48 

Som sagt. Regeringen består af tre partier. 49 

Men jeg vil også gerne sende en hilsen til vores venner i Enhedslisten. Vi har indgået nogle vigtige aftaler, 50 

som er gode for Danmark. Vi er ikke enige om alt. Men vi deler en tro på, at vi lever i et særligt land, som vi 51 

skal passe godt på. 52 

Tak for samarbejdet. 53 

Kære kongres. 54 

Socialdemokraternes historie går mere end 140 år tilbage. 55 
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Alligevel taler nogen til os, som om vi er nogle lidt forstyrrede teenagere. Som burde bruge mere tid på at 56 

finde ud af, hvad vi vil, når vi bliver voksne. 57 

Der er også dem, der mener, at vi lige så godt kan flytte ud på Frilandsmuseet. 58 

Andre, som tilsyneladende ikke har været i godt humør i årevis, kloger sig veloplagt på vores snarlige 59 

bortgang. 60 

Men hør lige her. 61 

Vi har mere lod og del i det danske samfund end nogen anden politisk kraft. Vi er gået forrest i kampen for 62 

at sikre rettigheder og retfærdighed. 63 

Vi er en bevægelse, der hele tiden bygger på dét, den forrige generation skabte. Og husk nu; man skal ikke 64 

undervurdere Socialdemokraterne. 65 

Kære kongres. 66 

Før valget satte vi os det mål, at Danmark skulle videre. 67 

Videre efter 10 år med blokpolitik. 68 

Videre efter den værste økonomiske krise siden anden verdenskrig. 69 

Videre efter at vi på få år tabte langt over 100.000 arbejdspladser. 70 

Videre efter grænsebomme og diskriminerende pointsystemer. 71 

Videre efter bankkrak og finansfiduser.  72 

Da vi fik ansvaret gik vi i gang fra dag ét. 73 

Afskaffede fattigdomsydelserne, så vi får børn ud af fattigdom. 74 

Fremrykkede offentlige investeringer, så vi kunne sikre arbejdspladser i hele landet. 75 

46 milliarder kroner sidste år - det højeste niveau i 30 år. 44 milliarder kroner i 2014. Det kan mærkes. Det 76 

holder hånden under beskæftigelsen. 77 

Nye krav til unge på kontanthjælp. 78 

En hjælpende hånd til vores fattigste pensionister. 79 

Afgiftslettelser til vores virksomheder. 80 

Modernisering af forsvaret. 81 
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Streng styring af vores fælles husholdningskasse. 82 

Vi investerer 90 milliarder kroner i at styrke vores konkurrenceevne og Danmark. 83 

Som den første regering nogensinde har vi opstillet sociale 2020 mål. Ingen skal glemmes i samfundets 84 

blinde vinkler. Vi indfører en ny behandlingsret for psykisk syge. Alle skal med. 85 

  86 

På et tidspunkt, var der vist en eller anden, som sagde noget om, at regeringen var gået reform amok. Man 87 

skulle tro, at det var én, som vidste, hvad hun talte om. 88 

Ja, vi har haft travlt. Vi har handlet. Der er blevet spildt mælk under vejs. Æg er ble-vet slået i stykker. Det 89 

har tit været op ad bakke. I har alle sammen mødt en nabo eller en kollega, som havde flere spørgsmål, end 90 

I synes, I havde svar. Jeg ved ud-mærket godt, at I har kæmpet for at forklare, hvad vi har gjort. At I har 91 

brugt kræfter på at overbevise om, at det tager tid at vende udviklingen i Danmark. 92 

Jeg kender jeres indsats. 93 

Derfor er jeg også glad for, at jeg i dag kan sige; Danmark er tilbage på sporet. 94 

Der er ved at ske et stemningsskifte i dansk økonomi. Boligmarkedet er langsomt ved at tø op. Danskerne 95 

er ved at genvinde troen på fremtiden. Der er så småt kommet lidt mere fart i hjulene. Vi er begyndt at tage 96 

livtag med de udfordringer, som hobede sig op under VKO. 97 

Og det bedste er; arbejdsløsheden, den går ikke op. Den går ned. 98 

Så jo, Danmark er tilbage på sporet. Og her skal vi blive. 99 

Men vi skal ikke tage fejl af udfordringen.  100 

Krisen kaster fortsat lange skygger. Husk på, at det var 400 milliarder kroner, som gik op i røg, da 101 

finansboblen bristede. Vi betaler fortsat regningen for 00’ernes sorg-løse omgang med pengene. Hver 102 

eneste krone skal vendes og drejes. Vores unge skal i arbejde. 103 

Men at Danmark gik i stå under VK-regeringen betyder ikke, at verden stod stille. Tværtimod. 104 

Vi lever i en tid med enorme forandringer. 105 

De teknologiske tigerspring er dramatiske. Tænk på hvordan vi på ganske få år har fået et samfund, hvor 106 

over 90 procent af danskerne har adgang til internettet. 107 

Eller tag noget mere konkret. Skibsfart. 108 
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På Langelinie i København ligger i disse dage verdens største containerskib. Majestic Maersk, hedder det. 109 

Skibet kan bære 18.000 containere. Det svarer til en last på 36.000 biler. Hvis man lagde Eiffeltårnet ned 110 

ved siden af Majestic Maersk, ville vo-res franske venner ikke bryde sig om resultatet. 111 

Alligevel er der kun 19 besætningsmedlemmer. 112 

I dag producerer vi høreapparater i Danmark. Om få år er det måske kunstige ører. Ja, I hørte rigtigt – ører 113 

groet frem i et laboratorium. 114 

Men vi er ikke bange for forandring. Vi er grundlæggende optimister og fuld af tiltro til fremtiden. Og sådan 115 

har det altid været. 116 

Tag bare vores valgplakat fra 1939. En fin lille sag i sort og hvid. Budskabet er sim-pelt og klart: Frihed-Fred. 117 

Arbejde. 118 

Og sørme om man ikke i baggrunden kan se både en dampfløjte og en rygende skor-sten. Fremtiden og 119 

arbejdspladser anno 1939. 120 

Og sådan er det stadigvæk. Vi kan godt lide en rygende skorsten. Den betyder vækst og job. I 2013 skal den 121 

bare have et lille filter på. Så røgen er hvid og ikke sort. 122 

Vi er parate til forandringerne. Til udfordringerne. Men vi ved også godt, at det stiller større og nye krav til 123 

vores fællesskab. 124 

Det er jo godt, at danske virksomheder søger ud i verden. Men det skal også give job herhjemme. 125 

Det er godt, at der bliver brug for flere med en god faglig uddannelse. Men det stiller også nye krav til 126 

specialarbejderen. 6 127 

På samme måde er det godt, at vi bliver flere mennesker på jorden. Men det stiller krav til, hvordan vi 128 

bruger vores fælles ressourcer. 129 

Kort sagt: Meget er kastet op i luften. Og det er ikke sikkert, at det lander, som det plejer, når det falder 130 

ned. 131 

I sådan en tid er det Socialdemokraternes opgave at sikre, at forandringer og tryghed går hånd i hånd. 132 

Det er en opgave, vi sammen med vores venner i regeringen står ganske alene med. 133 

Der er nogle partier, som altid mener, at alting var bedre i går end i dag. For dem er tiden et hjul og politik 134 

handler om at få det til at stå stille. 135 

De tror, at de fleste problemer forsvinder, hvis bare vi lukker os inde bag grænse-bomme. Pyt så med, at 136 

hundredtusindvis af arbejdspladser afhænger af verden om-kring os. 137 
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At stå stille kan måske føles godt et år eller to. Men hvis ikke vi selv griber efter fremtiden og former den, så 138 

er det os, som bliver grebet og formet. 139 

Og så er det ikke os selv, der bestemmer. Så er det de globale markedskræfter som i sidste ende afgør, om 140 

vi har råd til folkepensionen. 141 

Andre partier ønsker til gengæld at vende op og ned på det hele. Tag bare de Konser-vative og Liberal 142 

Alliance. På et par uger i august brugte de to partier omkring 100 milliarder kroner på skattelettelser. 143 

Jeg tør slet ikke tænke på, hvor dyrt det bliver for Danmark, når de to partier holder landsmøder. 144 

For os er det ikke en mulighed at stå stille. Og det er slet ikke en mulighed at kaste velfærdssamfundet 145 

overbords i panik, fordi en bankdirektør har fundet ud af, at skat-tetrykket er lavere i Schweiz. 146 

  147 

Vi er overbeviste om, at hvis vi handler rettidigt, så kan vi fastholde et stærkt og soli-darisk fællesskab i 148 

Danmark. 149 

Det er derfor, vi hele tiden gør to ting. 150 

Vi investerer i mennesker, så de er bedst muligt rustet til at møde morgendagens ud-fordringer. 151 

Vi investerer i fællesskabet, fordi vi vil have et Danmark, hvor der altid er en hånd til et menneske, som 152 

rækker ud efter hjælp. 153 

Og vi handler.  154 

Til næste år bruger vi 21milliarder kroner på SU. Så de unge kan blive læger, ingeni-ører, svejsere, 155 

pædagoger, industrioperatører. 156 

Aldrig har vi brugt så mange penge på, at vores unge bliver dygtigere. 157 

Og så løser vi en udfordring, vi har været optaget af længe. Vi får en bedre folkesko-le. 158 

En skole, som for alvor gør noget ved, at der i hver klasse sidder 3-4 elever, som ikke lærer det, de skal for 159 

at klare en ungdomsuddannelse. 160 

Kære kongres. 161 

Nu sker det. Vi gør en god skole bedre. 162 

Flere timer i matematik og dansk. Engelsk fra 1. klasse. Med ressourcer til efterud-dannelse af lærerne. 163 

Med tilbud om lektiehjælp. Med ny og spændende undervisning. Med flere timer. 164 

Med folkeskolereformen bliver vores børn bedre rustet til at møde verden. 165 
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Vel og mærke alle børn. Vi har fået en skole, hvor hver eneste dreng eller pige hver dag kommer op at stå 166 

på tæer. 167 

Men der er en del af det danske uddannelsessystem, som er blevet overset de seneste år, nemlig vores 168 

erhvervsuddannelser. 169 

For ganske få år siden, var det knap en ud af tre unge, der efter folkeskolen startede på en 170 

erhvervsuddannelse. De fik et fag, som gav dem en bro ind i arbejdslivet. Som gav dem en faglig stolthed. I 171 

dag er det knap hver femte. 172 

Og frafaldet er tårnhøjt. Halvdelen af dem, der starter på en erhvervsuddannelse, fal-der fra. Halvdelen. 173 

Det er rent ud sagt ikke godt nok. 174 

 Hvis det samme var tilfældet på gymnasierne, ville vi ikke tale om andet. 175 

  176 

Det er nogle gange som om, at det ikke er så fint at få en faglig uddannelse, som det er at få en boglig. Men 177 

sådan ser vi ikke på det. Vi siger nej til den form for uddan-nelsessnobberi. 178 

For et par uger siden besøgte jeg Hvidovre TEC. Her mødte jeg entusiastiske unge, som går til deres 179 

skolegang med energi og højt humør. Som begejstret fortæller, at de lige har splittet en bil ad for så at 180 

samle den igen på en helt ny måde. 8 181 

Det engagement svigter vi i dag. Det skal være slut. Og derfor fremlægger vi om kort tid en samlet plan for 182 

en ny erhvervsuddannelse. 183 

Kvaliteten skal op. Derfor skal vi have adgangskrav. Det gør ikke noget, at vi stiller krav til de unge i 184 

folkeskolen. Ingen vinder ved, at unge bliver optaget på en uddan-nelse, de ikke er rustet til. Mindst af alt 185 

de unge selv. Men de skal så selvfølgelig ha-ve en anden vej til uddannelse og job. 186 

Vi ved også, at alt for mange unge oplever, at dagen på uddannelsesstedet er for kort. 187 

Nogle steder får de unge kun fire klokketimers undervisning om dagen. Det er ikke fair overfor eleverne. 188 

Det kræver tid. Ja, det kræver hårdt arbejde at blive dygtig til sit fag. Derfor skal de unge på 189 

erhvervsuddannelserne have flere timer. Det får de nu. 190 

Som noget nyt vil vi sikre, at de unge får mindst 26 klokketimer om ugen på deres grunduddannelse. 191 

Der er mange dygtige lærere og ildsjæle på erhvervsuddannelserne. Tidligere hånd-værkere som lærer fra 192 

sig. Voksne med meget på hjertet og lyst til at engagere sig i de unge. 193 

Men med flere timer, større faglighed og nye adgangskrav, kommer der også nye ud-fordringer til 194 

underviserne. 195 
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Derfor skal alle lærere på erhvervsuddannelserne fremadrettet have erhvervspædago-giske kompetencer. 196 

Vi ændrer erhvervsuddannelserne. Til gavn for de unge og Danmark. 197 

Med seje og beslutsomme skridt arbejder vi dag efter dag på at nå vores mål. 198 

Vi vil, at vores unge bliver den bedst uddannede generation i historien. 199 

Men uddannelse er ikke kun noget for de unge. Behovet for hele tiden at blive dygti-gere forfølger os alle 200 

sammen. Særligt dem, der ikke i ungdommen fik så meget ud-dannelse med sig. 201 

Titusindvis af ufaglærte job bliver nedlagt. Samtidigt kræver nye job en uddannelse eller en særlig 202 

færdighed.  203 

Derfor skal vi forpligte os på det dobbelte uddannelsesløft. 204 

Med Vækstplan DK sikrer vi en milliard kroner til voksen efteruddannelse. 205 

Og når vi i løbet af den kommende tid kigger hele beskæftigelsessystemet igennem, skal vi også se på, om 206 

vi får nok for pengene. Mon ikke vi kan bruge tiden og penge-ne bedre end på at bygge spagettitårne. 207 

Der er meget at bygge på. 208 

I mandags var jeg i Horsens. Her samler man de lokale virksomheder, uddannelsesin-stitutioner, jobcenter 209 

og a-kasserne under samme tag. På den måde kan man matche de ledige med præcis det job eller det 210 

uddannelsestilbud, der er bedst. Det lyder en-kelt og ligetil. Og det virker. Hundredvis af job på under et år. 211 

Det er da en god løsning. Endda her og nu. 212 

Jo, vi investerer i mennesker. Det giver mod til forandringer. Det giver tryghed til at møde det nye i stedet 213 

for at håbe på, at det driver over, mens man kigger væk. 214 

Men vi skal også investere i vores fællesskab. For fællesskab kommer ikke bare af sig selv. Det er noget, vi 215 

skal kæmpe for. 216 

Det gælder i det små. Det gælder i det store. Og det gælder mest af alt i den måde, vi er sammen på. At vi 217 

har en respekt for de spilleregler, som vi har stillet op i fælles-skab. 218 

Derfor skal vi også sige klart fra over for de bander, som har valgt at leve udenfor loven. 219 

I nogle lommer af vores samfund tror man mere på jungleloven end på grundloven. Unge som i forvejen 220 

lever i udkanten af fællesskabet bliver suget ind i miljøer, hvor det er hverdag at terrorisere naboerne, hvor 221 

man brænder biler af, hvor man smider sten efter politiet og redningsfolk. 222 
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De mere forhærdede bandemedlemmer retter et direkte angreb på vores retssamfund, når de truer vidner. 223 

Når de konsekvent forsøger at intimidere politiet, er det os alle sammen, de forsøger at underkue. 10 224 

Den utryghed, som kriminaliteten skaber, spreder sig som ringe i vand. Den påvirker os alle. Vi oplever en 225 

anti-social adfærd, som kræver et stærkt modsvar. 226 

Vi har fra dag ét sat kampen mod bøller og bander højt. Vi har givet boligområder mulighed for at sige nej 227 

til at huse personer, som tidligere har blæst højt og flot på reglerne. 228 

Vi bruger flere penge på at bekæmpe den organiserede kriminalitet. Vi har sikret flere fængselspladser til 229 

de mest hårdkogte indsatte. 230 

Nu tager vi et nyt skridt. Vi prioriterer 200 millioner kroner ekstra på at bekæmpe og forebygge 231 

bandekriminalitet. 232 

Vi skal være bedre til at forhindre, at de unge blive en del af banderne. Forebyggende samtaler. Et kærligt 233 

men bestemt vink med en vognstang til de unge og deres foræl-dre om, at de er på vej i uføre. 234 

Vi må ikke være berøringsangste, når det handler om at forhindre, at et ungt menne-ske bliver fristet af et 235 

miljø, der måske ved første øjesyn kan tilbyde et liv i overha-lingsbanen, men som altid ender i rabatten. 236 

Vi skal række så langt vi kan. 237 

Men vi skal også vise, at vi er konsekvente. 238 

Derfor skal vi sætte hårdere ind over for skydevåben i det offentlige rum. Og måske er det i virkeligheden 239 

en dårlig ide, at bandemedlemmer kan blive prøveløsladt eller komme på udgang, når deres venner 240 

udenfor har travlt med at bekrige hinanden.  241 

Vores domstole er retssamfundets grundsten. Vi kan ikke acceptere, at retssager igen og igen udvikler sig til 242 

tilløbsstykker for bandemedlemmer og hangarounds. 243 

De tror, at de med deres blotte tilstedeværelse kan påvirke vidner, politifolk og om-verden til at se bort fra 244 

deres kriminalitet. 245 

De tager fejl. 246 

Som noget nyt vil regeringen oprette en særligt sikret retssal ved Vestre Fængsel. 247 

Ingen skal føle sig hævet over loven. Vi siger klart fra over for banderne. 11 248 

Vi vil beskytte vores fællesskab. 249 

Det handler ikke kun om at værne om de grundlæggende spilleregler. Men også om at beskytte de 250 

rettigheder som helt almindelige lønmodtagere har kæmpet for gennem mere end hundrede år. 251 
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De rettigheder bliver bragt i fare, når vi oplever social dumping. 252 

Og derfor har vi handlet.  253 

Vi har skærpet kravene til registrering af udenlandske virksomheder. 254 

Vi har øget kontrollen med ulovlig godstransport. 255 

Vi har skabt et nyt samarbejde mellem SKAT, Politiet og Arbejdstilsynet. 256 

Ronald Reagan sagde engang, at de ni mest skræmmende ord på engelsk er: " I´m from the government, 257 

and I’m here to help." 258 

Jeg er uenig. 259 

Men efter selv at have været med på et kontrolbesøg, forstår jeg godt, hvis der er en-kelte arbejdsgivere 260 

med dårlig samvittighed, der får det lidt skidt, når de tre myndig-heder dukker op sammen en tidlig 261 

morgen. 262 

Der er afholdt næsten 1500 kontrolbesøg. Der er opkrævet over 70 millioner kroner i bøder. 263 

Nu går vi videre. 264 

Vi vil have en bedre brug af arbejdsklausuler. Vi styrker myndighedsindsatsen. Vi vil have et stærkere 265 

internationalt samarbejde. Bedre kontrol af ulovlig godstransport. Højere bødestraf. Det er meget simpelt: 266 

Kampen mod social dumping er en kamp for danske lønmodta-gere og for vores velfærdssamfund. Og kære 267 

kongres, det er en kamp, som vi har tænkt os at vinde. 268 

For vi har kun et stærkt fællesskab i Danmark, hvis vi fastholder den enkelte lønmod-tagers ret til en fair løn 269 

og til ordentlige arbejdsvilkår. 270 

Men den ret kommer ikke af sig selv. De job kommer ikke af sig selv. 12 271 

Vi skal hele tiden sikre, at Danmarks konkurrenceevne er god nok. 272 

Det er ikke bare virksomhederne, som har et problem, når de har svært ved at sælge deres varer i udlandet. 273 

Det er os alle sammen. 274 

I foråret vedtog vi Vækstplan DK. 275 

Efter en periode med stigende skatter for virksomhederne under VKO letter vi nu skatte- og afgiftstrykket. 276 

Vi sænker spildevandsafgifter. Det hjælper slagterierne. Vi sænker emballageafgiften. Det betyder mindre 277 

administrativt bøvl. Vi aflyser Venstres kørselsafgift. Det er godt for virksomheder i byer som Thisted, 278 

Kalundborg og Nakskov. 279 
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Og ja, vi sænker selskabsskatten. Det er godt, når vi skal kæmpe om at tiltrække nye investeringer til 280 

Danmark. 281 

Men Vækstplan DK handler ikke kun om at sænke skatter og afgifter. Men også om tilskud til at nedrive 282 

faldefærdige huse i landdistrikterne. Bolig-jobordning. Bredbånd på Bornholm. 283 

Hele Danmark skal i form. 284 

Men vi er slet ikke færdige. 285 

Under VKO blev vores konkurrenceevne forringet med næsten 20 procent. Det tager tid at genoprette. Og 286 

vi skal slås for hvert eneste job, vi har. 287 

Derfor vil jeg også gerne benytte vores kongres her i Aalborg til at sende en hilsen til de tusindvis af 288 

slagteriarbejdere i Danish Crown, som står foran store udfordringer. I udforskede en vej. I foretog et valg. 289 

Og det aftvinger respekt. Hvis det står til mig, skal vi fortsat have store industriarbejdspladser som Danish 290 

Crowns slagterier i Dan-mark. 291 

I er ikke glemt. 292 

Et trygt og stærkt fællesskab er den røde tråd i vores fælles velfærd. Men velfærden kræver, at vi har 293 

økonomien til det. 294 

I 00’erne var det mere sandsynligt at vinde på et skrabelod, end at Venstres finansmi-nistre overholdt 295 

budgetterne. 296 

Det går jo ikke i længden. Nu passer pengene. Det skal vi ikke opgive. 13 297 

Og må jeg give et lille husmorråd. Det kan godt være, at man bliver populær der-hjemme og det føles godt, 298 

hvis man bruger hele familiens ugebudget mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Men populariteten 299 

forsvinder hurtigt, når man når frem til fredag, lørdag og søndag, og kassen er tom. 300 

Derfor har vi lagt en plan for dansk økonomi, der rækker længere frem end bare næ-ste år. Ja, den rækker 301 

faktisk frem til år 2020. 302 

Vores plan sikrer, at vi i de kommende år får mulighed for 9.000 flere ansatte i den offentlige sektor. At vi 303 

får råd til at bruge 22 milliarder kroner mere end vi gør i dag. 304 

Penge vi skal bruge på uddannelse. På omsorgen for de ældre. Og på at fastholde den frie og lige adgang til 305 

sundhed. 306 

Der findes faktisk kun ganske få lande i Europa, som har valgt at gøre som os. Langt de fleste steder står det 307 

på nedskæringer, så langt øjet rækker. I Danmark har vi skabt rum til at investere i fællesskabet. 308 

Det er vel egentligt meget godt klaret! 309 
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Det er ikke kommet af sig selv. Det kræver, at man tager ansvar. Og at man står ved det. 310 

Det med at stå ved ansvaret er noget, som jeg savner hos Dansk Folkeparti. 311 

Jeg har ladet mig fortælle, at Kristian Thulesen Dahl, går rundt med et lille stykke papir i lommen. Det er vist 312 

en gammel meningsmåling, som efterhånden må være meget krøllet. 313 

Men kære Kristian Thulesen Dahl, hvorfor går du ikke rundt med en USB-nøgle. For det kræver mange 314 

mega-bytes at rumme samtlige finanslove fra de 10 år, I havde medansvaret. Her ville du kunne se, at du 315 

ikke én eneste gang brugte din indflydelse til at bekæmpe social dumping.  316 

Hvorfor går du ikke rundt med de regnestykker, der viser, at den skattereform, som du bar i gennem med 317 

Lars Løkke Rasmussen, gav astronomiske skattelettelser til de allerrigeste. 14 318 

Og næste gang du i nattens mulm og mørke får en fiks ide om at skære i dagpengene, så ville det klæde dig, 319 

om du stod ved dit ansvar og hjalp med at rydde op efter dig selv. 320 

Lige nu går Dansk Folkeparti rundt og siger, at det der med Venstres nulvækst, det bliver ikke til noget. 321 

Har vi hørt det før? 322 

Det der med, at Dansk Folkeparti siger, at de vil forhindre Venstres skattelettelser og nedskæringer. 323 

Kære Kristian Thulesen Dahl, sig det dog som det er: Den eneste mærkesag du har, er at Lars Løkke skal 324 

være statsminister i Danmark. 325 

Som I nok har bemærket, har jeg ikke sagt så meget om Venstre, som man kan have lyst til. 326 

  327 

Problemet er jo - hvad skal jeg sige? 328 

Forleden dag fandt jeg en gammel avisartikel, som handlede om dansk politik. 329 

I artiklen faldt jeg over følgende citat: "Er der en plan fra oppositionen? Nej. Vi har et blankt stykke papir. 330 

Jeg opfordrer oppositionen til at fremlægge en ny samlet, øko-nomisk plan før Folketinget åbner"  331 

Jeg tænkte, det var ligegodt skarpt sagt. Held og lykke med det Magnus. Men ordene tilhørte jo slet ikke 332 

Magnus Heunicke. De tilhørte Lars Løkke Rasmussen. Altså til-bage i 2010. 333 

Gør nu som I siger. Fremlæg nu den plan. Hvorfor er det så farligt, at danskerne får at vide, hvad Venstre vil 334 

med Danmark. 335 

Det er jo fair nok, at Venstre har flyttet sig selv. Fra at ville investere i velfærden til nulvækst og 336 

nedskæringer. 337 
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Og på mange måder tror jeg også, at Venstre er mere trygge ved at være 10’ernes hu-lemænd end 00’ernes 338 

julemænd. 339 

Men det der med at dele gaver ud og løbe fra regningen, det holder ikke i en svær tid. 15 340 

For et par uger siden kom der en rapport, der sort på hvidt dokumenterede, at VK-regeringens økonomiske 341 

politik i 00’erne pustede til finansboblen. 342 

Man skulle tro, at bare en enkelt af de VK-ministre, der havde været med hele vejen tog bare en smule af 343 

ansvaret. Men nej. Sådan fungerer det ikke i foreningen af tidli-gere julemænd. 344 

Hvis skyld var det? Ja gæt selv. 345 

Det var selvfølgelig Socialdemokraternes skyld. Vi skulle jo have forhindret dem, at føre deres egen politik. 346 

Kære Venstre, tror I virkelig selv på det? Tag nu ansvar for jeres økonomiske politik i 00’erne. 347 

I det lys er det måske heller ikke så underligt, at Claus Hjort Frederiksen har forklaret det nuværende 348 

hemmelighedskræmmeri med følgende ord: "Henrik Sass Larsen er kun interesseret i at spørge mig: er det 349 

de syge, er det de gamle, er det de handicap-pede, er det de blinde, der skal betale alt det her? "  350 

Claus Hjort tager fejl på et punkt. Det er ikke kun Henrik Sass Larsen, der gerne vil have svar. Det er sådan 351 

set os alle, der gerne vil vide, hvem der skal betale for Ven-stres nulvækst. 352 

Indtil videre må man så bare gætte. 353 

Vi har hørt, at man overvejer brugerbetaling på uddannelse? Vi har hørt, at man overvejer brugerbetaling 354 

på sundhed? Hvis ikke det er de ældre, de syge og børnene, der skal spares på, hvem er det så? 355 

Vi har hørt, at sulten skal tilbage i Danmark, og at lønningerne i Tyskland er meget bedre. 356 

 Hvis det nu er det, man mener i Venstre, så sig det dog. Måske bliver vi klogere, hvis vi ser på, hvad Venstre 357 

ikke vil. 358 

 Det er nu faktisk også lidt nedslående.  359 

For et par uger siden indgik vi en aftale om Togfonden DK. Vi ligestiller olieselska-berne i Nordsøen. Det er 360 

rimeligt, at alle betaler det samme i skat. Det giver lidt over 28 milliarder kroner. 361 

For os socialdemokrater er det ligetil. Lad mig sige det helt klart; olien i Nordsøen tilhører os alle sammen. 362 

Og derfor investerer vi de over 28 milliarder kroner i vores fælles infrastruktur. Vi elektrificerer jernbaner. 363 

Og får en timemodel mellem vores landsdele. 364 

Anlægsarbejdet vil skabe nye arbejdspladser. Titusindvis af danskere kommer til at spare tid hver dag. 365 
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Jeg forstår egentlig godt, at de olieselskaber, som før slap billigere i skat, ikke er helt tilfredse med vores 366 

aftale. 28 milliarder kroner er sådan set også mange penge.  367 

Men at Venstre slås med næb og klør for at undgå, at danskerne får lod og del i rig-dommene i Nordsøen, 368 

det forstår jeg til gengæld ikke. 369 

Togfonden siger noget om hvem Venstre er. Og den siger noget om hvem Socialde-mokraterne er. 370 

Vi er et parti, der tager ansvar for hele Danmark. Vi ønsker en retfærdig fordeling af vores velstand. Vi tror 371 

på, at vi har et ansvar for hinanden. Vi er klar til at favne for-andring og forme fremtiden med vores 372 

solidaritet og tryghed intakt. 373 

Derfor ser jeg også frem til den 19. november. 374 

Valget i kommuner og regioner er vigtigt for os alle sammen. For det betyder noget, om det er en 375 

socialdemokrat, der sidder for bordenden. Særligt i en tid hvor pengene ikke er så mange, som de var 376 

engang.  377 

Der er brug for stærke socialdemokratiske borgmestre og regionsrådsformænd. I er tæt på borgerne. I 378 

kender hverdagen. 379 

De seneste uger har jeg været rundt i hele Danmark. Og jeg har mødt kampklare borgmestre og 380 

spidskandidater. 381 

I kan trygt og stolt stå på jeres resultater. Jeg er ikke i tvivl om, at vi får et bedre valg end spåmænd og 382 

spåkonerne forudsiger. 383 

I kender mig. I ved, at jeg tager del i valgkampen. Ikke kun når solen skinner, men også når det regner og 384 

stormer. 385 

Jeg glæder mig til at stå på torve og gader og dele roser ud. Jeg glæder mig til at mø-de vælgerne sammen 386 

med jer. 387 

 Præcis som jeg til sommer glæder mig til at gå i valgkamp for vores kandidater til Europa-parlamentet. 388 

Kære kongres. 389 

Vi står to år inde i valgperioden. Der har været meget slid. Der har været meget mod-vind. Men nu kan vi se 390 

resultaterne af vores indsats. 391 

Rekord mange unge i uddannelse. Flere og bedre skoletimer til vores børn. Flere pen-ge til psykiatri. En ny 392 

erhvervsuddannelse. Togfond for hele Danmark. Konsekvent indsats overfor bander. Opgør med social 393 

dumping. Styr på budgetterne. Lavere ar-bejdsløshed. 394 

Danmark er tilbage på sporet. 395 
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Nu skal vi bevæge os fremad. Vi investerer i mennesker. Vi investerer i fællesskabet. 396 

Ansvar er ikke noget vi løber fra. Ansvar er noget vi tager på os. 397 

Vi er socialdemokrater. 398 

Vi gør det, som er bedst for Danmark 399 

(5,101 words) 400 
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De sidste 7 år er blevet brugt til at sætte skel, halvere, dele op. Enten er du for krigen 1 

i Irak, eller også løber du terroristernes ærinde. Enten er du for 24-årsreglen, eller 2 

også er du naiv halalhippie. Enten bestemmer vi selv, eller også bestemmer EU. 3 

Radikale vil have mere! Mere menneske, mere Danmark, mere Europa. Vi vil have mere, ikke 4 

mindre! Vi vil gøre op med de skel, der i sidste ende stiller os alle sammen dårligere. Vi vil finde 5 

løsninger, der gavner. Løsninger, der samler i stedet for at sprede og dele op og sætte skel. 6 

Det kan vi få ved at gøre op med den herskende ”enten-eller-logik”, der halverer og sætter skel. Det 7 

kan vi få ved at erstatte ”enten-eller-logikken” med en ”både-og-logik”. Et ”både-og” der fordobler, 8 

forener og skaber mulighed for samarbejde. 9 

Vi er midt i en global finansiel krise af historiske dimensioner. Store finansielle virksomheder 10 

krakker. Det påvirker mange, mange mennesker, at aktiekurser dykkede som sten og renten stiger. 11 

Roskilde Bank er krakket, andre lader sig opkøbe. Udsigterne er grå, med tendens til sort. Det 12 

kræver beslutningskraft ud over, hvad vi er vænnet til efter 7 år med VKO. Det kræver 13 

ansvarlighed, vilje til reformer, vilje til at prioritere. Også når det ikke er et medvinds-synspunkt. 14 

Enten-eller-logik siger enten velfærd eller skattelettelser. Både-og-logik siger både skattereform og 15 

arbejdsmarkedsreform og tillid til medarbejdere der giver velfærd. 16 

Det er gået godt i dansk økonomi i flere år. Så godt, at virksomhederne har oplevet massiv mangel 17 

på medarbejdere - det har hæmmet deres vækst og muligheder for at tage ordrer ind. 18 

Skoler, socialforvaltninger, hospitaler – også her mangler der medarbejdere. Det sætter sit præg på 19 

hele samfundet. Vi kan ikke det, vi gerne vil, for der er ikke nogen til at gøre det. 20 

Der er mange ting i verden, der er meget usikkert. Men vi ved med stor sikkerhed, at mange, mange 21 

mennesker vil gå på en velfortjent pension i de kommende år. Og flere vil gå på pension, end der vil 22 

komme ind på arbejdsmarkedet. Hele sundhedssektoren er truet af massiv mangel på 23 

medarbejdere. 24 

Hver gang tre går på pension, kommer to ind på arbejdsmarkedet. 25 

Regeringen har spildt 7 år. 7 år har regeringen haft til at gennemføre de reformer, der kan sikre 26 

medarbejdere til det, vi vil som samfund og det, som virksomhederne har brug for. 7 spildte år. 27 
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Konsekvenserne vil være dramatiske, hvis der ikke gøres noget nu. Det er vores velfærd, der er sat 28 

på spil. Risikoen er tab af velfærd eller stigende skat. Det er ikke i orden. Det er ikke løsninger. 29 

Virksomhederne skal have medarbejdere for at kunne producere dét, som vi alle sammen lever af 30 

og skoler, socialforvaltninger og hospitaler skal have medarbejdere for at give os den kvalitet, som 31 

vi forventer. En kvalitet, der afhænger af mennesker – ikke af regler, kontrol og unødig 32 

dokumentation. 33 

Det er en stor politisk opgave, som regeringen har skubbet foran sig. Økonomerne drøfter tallet, 34 

men det ligger nok pænt over 50.000 flere, der skal i beskæftigelse. Det skal ske hurtigst muligt – 35 

allerede om få år går økonomien i minus. 36 

Vi har i flere år foreslået regeringen, at vi gik i gang. Det er blevet til Velfærdsforliget og Jobplanen. 37 

Vi er rigtig glade for det samarbejde og for de resultater, som vi har skabt i samarbejdet – både i 38 

Velfærdsforliget, hvor socialdemokraterne er med, og i Jobplanen, hvor vi samarbejder med 39 

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Der er med andre ord samarbejdsmønstre at bygge 40 

videre på. 41 

Vi foreslår, at Velfærdsforliget får et eftersyn. Går det som vi aftalte, går det som vi håbede? Eller er 42 

det allerede tiden at se på efterlønnen igen? Vi så gerne den blev afskaffet, men mindre kan gøre 43 

det. Hvis vi over et par år hæver efterlønsalderen med 2 år, kan det løse halvdelen af den store 44 

udfordring. Der vil stadig være efterløn, men senere. Der er to store fordele ved det: 45 

Den ene er, at flere vil arbejde lidt længere. 46 

Den anden er, at det kan være begyndelsen til et reelt nyt syn på mennesker over 60 – mennesker 47 

med en mangfoldighed som alle andre steder. Aktive, modne mennesker, der godt kan bidrage på 48 

arbejdsmarkedet længere. Og mennesker som har brug for at kunne trække sig tilbage, efter års 49 

slid. Der findes det hele. 50 

Hvis de andre partier ikke har mod på at se på efterlønnen, skal der findes på noget andet. Og et 51 

nej til at se på efterlønnen forpligter til at medvirke til andre løsninger. 52 

Der er andre løsninger. 53 
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F.eks. kan vi alle sammen arbejde mere. Hvis vi alle sammen – alle 2,82 millioner på 54 

arbejdsmarkedet - er villige til at opgive tre fridage og arbejde i stedet, svarer det sådan cirka til at 55 

rykke efterlønnen to år og 30.000 flere bliver på arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være Store 56 

Bededag, 2. pinsedag og 1. maj? Men det er nok ikke Villys kop te …. 57 

Vi kan også blive bedre til at rekruttere medarbejdere i udlandet. Vores ideer om ”grønt kort” og 58 

”blåt kort” kan bidrage stort. Hvis vi så også får en effektiv udlændingepolitik – i stedet for den 59 

nuværende sure – kan mellem 4 og 5.000 mennesker komme hjem og gå på arbejde. Det er mere, 60 

end hvad jobplanen forhåbentlig leverer. 61 

Vi kan også lave en storstilet, grøn skattereform. En reform, der markant sænker skatten på 62 

arbejde og øger den på forurening. Og kombineres det med en dagpengereform, der indebærer dels 63 

forenkling, dels kortere periode, ja, så begynder det at ligne noget. 64 

Hvis vi dertil lægger en ordentlig indsats for vores uddannelser. 65 

Skat, arbejdsmarked, udlændinge er reelle, realistiske bud. Det er bare at komme i gang, hvis vi 66 

skal have en ansvarlig, holdbar økonomi. Ansvarlig økonomi kan ikke vente. Derfor er det, at vi har 67 

meldt os klar til at deltage i drøftelserne af hele finansloven for 2009. 68 

 69 

Enten-eller-logik siger enten bestemmer EU eller også bestemmer vi selv. Både-og-logik siger, at 70 

Danmark træffer selvstændige beslutninger inden for rammerne af det europæiske fællesskab, hvis 71 

lovgivning vi selv har været med til at vedtage. EU er os selv. 72 

Vi ønsker os mere Europa – 73 

Vi har brug for mere Europa. Der er enorme problemer, som vi skal løse og fristende muligheder, 74 

som vi skal udnytte. Vi kan ikke løse klimaudfordringen alene. Vi kan ikke bekæmpe kvindehandel, 75 

organiseret kriminalitet, anden dårligdom alene. 76 

EU er os selv. 77 

Jeg håber, at vi sammen med de andre partier i Europa-kredsen kan bidrage til mere Europa – 78 

borgernes Europa. Lissabontraktaten skal give os et mere demokratisk EU. Mere magt til borgerne, 79 
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der kan samle underskrifter ind. Mere magt til de nationale parlamenter, der kan trække sager 80 

hjem til den nationale lovgivning. Mere magt til os alle sammen, hvis det lykkes at få et stærkt og 81 

samlet EU på den globale politiske arena. 82 

Radikale Venstre holder fast i målet om at være fuldt med. Væk med forbeholdene: Lad os få 83 

euroen, lad os få fælles asylregler og fælles kamp mod terror, lad os deltage, når der er fred at 84 

forsvare. Vi ønsker en afstemning om forsvarsforbeholdet så hurtigt som muligt. Vi skal af med 85 

forbeholdet. Vi skal være med. 86 

EU er nærværende og konkret, når et menneske kan bo i samme land som forældre og venner – 87 

også når hun er gift med en udlænding.  88 

EU er nærværende for virksomheder og medarbejdere, når der kan eksporteres til andre lande 89 

uden hindringer.  90 

EU er nærværende, når farlige kemikalier forsvinder fra vores hverdag. 91 

EU er nærværende, når vi kan gøre mere for at standse hate-crimes og diskrimination af 92 

homoseksuelle. 93 

EU er en stor idé, en vigtig vision for et Europa, der endelig er samlet og endelig samarbejder. EU 94 

er både-og-logik, så det gør en forskel. 95 

 96 

Et ordsprog siger, at sygdom er hver mands herre. Det bliver der lavet om på i disse år. For også 97 

her har enten-eller-logikken sneget sig ind: 98 

Enten-eller-logik siger enten har du en sygeforsikring hos din arbejdsgiver eller også må du vente. 99 

Både-og-logik siger både fri og lige adgang. 100 

Men ulighed i sundhed stiger. Og det er en social ulighed i sundhed. 101 

Det kan ikke slås hen som et udslag af den enkeltes frie valg. Der er sociale årsager. 102 

Forskellen stiger mellem de mennesker, der lever længe og i mange år er fri for sygdom og 103 

mennesker, der lever kort og med mange år præget af sygdom. Det kan ændres med et 104 

velfungerende sundhedsvæsen og en målrettet forebyggelse – og f.eks. et fuldt rygeforbud på 105 

værtshuse og cafeer. 106 
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Forskellen stiger også mellem mennesker, der har en fysisk sygdom og en psykisk sygdom. Det er 107 

en afgørende politisk opgave at ligestille de to – både når det gælder vores accept og adgangen til 108 

moderne behandling. I dag råber nye muligheder på os; mulighederne for behandling af psykisk 109 

sygdom, som for få år siden blev tænkt som uhelbredelig. 110 

Men der mangler medarbejdere. 111 

Derfor kræver de store muligheder politisk ansvarlighed. Kræver vilje til at prioritere – prioritere at 112 

din nabo ikke dør på ventelisten. De mest syge må behandles først! Det gælder kræft, hjerter, 113 

kritisk syge på intensiv, svært psykisk syge. 114 

En del af svaret er at forbedre det usunde forhold mellem offentlige og private sygehuse. 115 

Ressourcer strømmer fra det offentlige sundhedsvæsen til privat hospitaler. Vi kan frigøre rigtig, 116 

rigtig mange ressourcer til sundhed dér. 117 

 118 

Siden valget har vi arbejdet med konkrete forhandlinger – der blandt andet er mundet ud i aftalen 119 

om jobplanen. Og vi har sat politisk udviklingsarbejde i gang. 120 

På det første gruppeseminar i november 08 - lige efter valget - begyndte vi evalueringen og lagde 121 

sporene for det store arbejde, vi har foran os. Vi gav input til evaluering i forretningsudvalg og 122 

hovedbestyrelse. Vi gav arbejdstitlen ”klare værdier, stærke løsninger, evne og vilje til samarbejde”. 123 

Gode eksempler på samarbejdet med andre partier er jobplanen og energiaftalen. 124 

Folketingsgruppen har arbejdet videre på vores vinterseminar i januar og vores sommerseminar i 125 

juni. Vi har brugt vores lange gruppemøder. Vi har haft ordentlige drøftelser, givet hinanden vores 126 

vurderinger og iagttagelser om valget og om vores politiske prioriteter – om det vi vil! Vi har også 127 

haft ordentlig uenighed. Vendt det, drejet det, lagt det bag os, fordi det politiske samler os: 128 

Værdierne, ideerne, løsningerne. 129 

En af de ting, vi satte i gang allerede på vores seminar i november, var processen hen imod vores 130 

Sociale 2015 plan: 131 
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 132 

Radikale Venstre har udarbejdet økonomiske forslag, som matcher de økonomiske målsætninger – 133 

om arbejdskraft og holdbarhed. Det giver tryghed for familierne og det giver stabil beskæftigelse. Vi 134 

sætter os økonomiske mål og arbejder for at nå dem. 135 

Men økonomiske mål er ikke nok. Måler vi kun på økonomi er vores målestok for kort. Så måler vi 136 

ikke med menneske-mål. Radikale Venstre vil have alle med. Derfor sætter vi os sociale mål og 137 

arbejder for at nå dem. Sociale mål kræver sociale reformer. 138 

Enten-eller-logik siger ansvar til den enkelte, eller ”det er samfundets skyld”. 139 

Både-og-logik siger både ansvar til den enkelte og prioritering til fordel for de sårbare og udsatte. 140 

Vi giver 109 grunde til håb for sårbare og udsatte mennesker. 141 

Det er de børn, som vi aldrig kan skærme for de sår, de fik, da vi kiggede væk, og deres forældre 142 

fejlede og fejlede. Hvert fjerde barn, der er anbragt uden for hjemmet, gennemfører ikke 143 

folkeskolen. De børn, kan vi i det mindste give en ordentlig uddannelse. Så har børnene dét 144 

fundament. Det kræver bl.a. socialrådgivere ud på skolerne, så der kan sikres umiddelbar hjælp. Og 145 

med et loft over antallet af børnesager hos den enkelte medarbejder i kommunen, kan 146 

medarbejderen engagere sig i stedet for at brænde ud. 147 

Vi vil styrke børns retssikkerhed. Det kan ikke passe, at en far, der er mistænkt for vold mod sit 148 

barn, kan forhindre, at barnet modtager hjælp. 149 

Vores Social 2015-plan kan forandre virkeligheden, så alle børn får en folkeskoleuddannelse i 2015 150 

og alle udsatte børn får en hjælp, der svarer til deres behov. 151 

Jeg forstår ikke, at vi finder os i det. 152 

Og sådan bliver vi ved i vores Social 2015-plan. Vi har en regering, der ikke mener landets udsatte 153 

har brug for en socialminister, men i stedet at alle vi andre har brug for en velfærdsminister. 154 

Radikale Venstre er klar til at prioritere de få mest udsatte mennesker på bekostning af alle os som 155 

rigeligt har og kan selv. Vi kan skabe et mere rummeligt Danmark. Et mere fintmasket 156 
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sikkerhedsnet under velfærdssamfundet. Men det kommer ikke af sig selv. Der er brug for Radikale 157 

Venstre. 158 

Enten-eller-logik siger enten 24-års-regel eller oversvømmelse af fremmede. Både-og-logik siger 159 

både bo i Danmark med den du elsker og nej til tvang og fup og svindel. 160 

Regeringen valgte hurtigt og forkert i sommer. Muligheden for at skabe en ny, effektiv 161 

udlændingepolitik i tråd med resten af Europas råbte dem op i hovedet. Men i stedet vendte de 162 

Europa ryggen og klamrede sig til illusionerne om en udlændingepolitik, der er både uklar, unfair 163 

og ineffektiv. 164 

Mens sommeren gik, blev det klart som septembers himmel, hvor langt landets statsminister er 165 

klar til at gå, for at fastholde illusionen om ”fast og fair”. Tre ministre er slidt op og statsministeren 166 

træder nu selv til for at fastholde illusionen. ”Det er bare et hjørne”, ”der er intet nyt”, ”der er intet 167 

at komme efter”: 168 

Vi har en borgerlig liberal regering, som  169 

- har undergravet tilliden til den vejledning, man kan få hos myndighederne 170 

- modarbejdet danskeres brug af grundlæggende rettigheder 171 

- skabt en helt ny borgerlig EU-skepsis, og dermed sat EU-debatten årtier tilbage. 172 

Der er brug for det modsatte. Der er brug for en effektiv udlændingepolitik.  173 

En politik, som bringer os tættere på Europa og de 26 andre lande, der ikke kunne drømme om at 174 

behandle deres egne borgere så dårligt, som vi gør.  175 

En politik, som effektivt skaffer os kvalificeret udenlandsk arbejdskraft – med eller uden dansk 176 

ægtefælle. Frem for at sende danskere i tusindtal i kærlighedseksil i andre lande. Vi har brug for 177 

dem. 178 

En politik, der fremmer integrationen ved at brolægge vejen ind i det danske fællesskab. 179 

Slut med isolerede, sociale ghettoer, som signalerer adskillelse ikke sammenhæng. 180 

Slut med frafald og arbejdsløshed, som resulterer i marginalisering. Vi arbejder for aktive, 181 

bidragende medborgere. Vi har brug for alle gode kræfter i Danmark. 182 
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Og så skal vi have en politik, der er et effektivt værn mod tvangsægteskaber, mod kvindehandel, 183 

mod illegal indvandring og vold mod udenlandske kvinder. 184 

Vi accepterer ikke, at den personlige frihed til at vælge ægtefælle krænkes. Krænkerne skal 185 

opspores og stilles til regnskab. Ofrene skal hjælpes og bringes videre. Gentagelsestilfælde skal 186 

forebygges. Det er slut med at lade stå til og håbe på det bedste. Det er hverken fast eller fair at lade 187 

stå til. Og det virker ikke. 188 

Enten-eller-logik siger sid i Sandholm eller rejst hjem. Både-og-logik siger både arbejd, tag 189 

uddannelse, forsørg din familie og tag hjem, når og hvis der bliver frihed fra forfølgelse. 190 

Vi har ikke glemt dem. De børn og de voksne, hvis psykiske nedbrud VKO – Kjærsgaard, Haarder, 191 

Hvilshøj, Rønn - har ansvaret for. Måske bliver der tålelige forhold i Irak. Jeg håber det hver dag 192 

for irakernes skyld. Men de mennesker, som regeringen nu vil sende hjem med tvang, er psykiske 193 

nedslidte. Det er nu dokumenteret, at deres børn allerede efter 12 måneders ophold i et dansk 194 

asylcenter begyndte at tage skade. De seneste års asylpolitik i Danmark tjener os ikke til ære 195 

tværtimod. 196 

De børn og de voksne har mere end nogensinde brug for os. Raske og helbredte kan og skal de tage 197 

hjem, når forholdene er til det, og hjemlandet er klar til at tage imod. Nedbrudte er og bliver de 198 

vores ansvar. 199 

Det var en sorg for os, da terrorister slog til mod den danske ambassade i Pakistan. Mennesker i 200 

Danmarks tjeneste blev slået ihjel. Jeg kan huske, at det var mærkeligt, at solen skinnede. For det 201 

var en kold dag, da terroren ramte Danmark. 202 

Jeg blev spurgt, om jeg var enig med Dansk Folkeparti i, at Danmark nu er i samme situation som 203 

USA og Israel. Min reaktion var og er, at hvis det er dér Dansk Folkeparti og regeringen ønsker os 204 

hen, så er der god grund til at overveje om vores virkemidler i kampen mod terror er de rigtige. Jeg 205 

synes ikke, at Danmark skal være Nordens Israel eller USA. 206 

I den situation valgte statsministeren at blive ”bestyrtet”. Og han sendte folk i byen for at sige, at 207 

jeg ”gik terroristernes ærinde”. Han kunne have valgt at slå det hen – vi skal jo stå sammen. Han 208 

kunne have valgt at tage den op: Hvad kan vi gøre bedre for at styrke Danmarks sikkerhed? 209 
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Der er mange forskellige ting, som vi kan gøre bedre. Derfor ser vi frem til næste forsvarsforlig. En 210 

af de ting, som vi kan gøre mere er dialog, både klassisk diplomati og moderne, åbent diplomati. 211 

Hvordan statsministeren kan finde på at afvise dialog som noget ”blødt” og alternativt er mig en 212 

gåde. Ifølge Udenrigsministeriets egen udsending i Mellemøsten, er dialogen det mest effektive 213 

middel, hvis vi ønsker at bremse de kampagner, der er vendt mod Danmark. Og dermed forebygge 214 

konflikter. 215 

Men også her sejrede enten-eller-logikken. 216 

Enten-eller-logik siger ”enten er du med os eller også er du imod os”. Både-og-logik siger både ”at 217 

fællesskabet gør stærk, og at dialog og tolerance gør os stærkere”. 218 

Der er både klare værdier og stærke løsninger i vores idé om en ny, aktiv udenrigspolitik. En 219 

udenrigspolitik, der som grundlæggende princip har målet om en verden af ret, ikke af magt. 220 

Aftalen om vores indsats i Afghanistan er et godt eksempel på en ny, aktiv udenrigspolitik. 221 

Indsatsen mod Taliban har tre spor: 222 

• Den militære indsats begrænser Talibans muligheder for at operere og demoralisere 223 

medlemmerne. 224 

• Udviklingsindsatsen og etableringen af god regeringsførelse svækker Talibans muligheder for 225 

rekruttering og opbakning i befolkningen.  226 

• Det politiske skal gennem forsoning drive en kile ind mellem de moderate og den hårde kerne af 227 

talibanere. 228 

Der er både en militær indsats, en indsats for udvikling og en dialog i gensidig respekt. Ikke med 229 

terrorister, der er uden for rækkevidde. Men dialog med dem, der er inden for rækkevidde – så de 230 

ikke driver ud i ekstremismen. Ekstremisme, som er uacceptabel. Ekstremisme, som er farlig. 231 

Uanset de politiske diskussioner, så skal de danske soldater vide, at vi står bag dem. Danske 232 

soldater på internationale opgaver løfter for Danmark med livet som indsats. Det har min 233 

allerstørste respekt. 234 

Vi har foreslået, at der bliver lavet en samlet sikkerhedsstrategi – og at vi drøfter den i folketinget. 235 

Sikkerhed er i dag spørgsmål om olie, gas, vand, jord – hele klimaspørgsmålet – handel og 236 
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indflydelse, terror og borgerkrige. Udfordringen er at overskue det komplekse samspil og finde 237 

løsninger, der forebygger konflikter og etablerer sikkerhed, hvis konflikten bryder ud. 238 

Misforståelser, fordomme og uvidenhed er en trussel mod freden og sikkerheden. I dag ved vi, at 239 

der ikke var masseødelæggelsesvåben i Irak. Vi ved, at der ikke var nogen forbindelser mellem 240 

Osama Bin Laden og Saddam Hussein. Den viden burde både den danske regering - og den danske 241 

befolkning - have haft inden Danmark og USA omgik FN og invaderede Irak. Hvem der havde den 242 

viden, ved vi ikke. Derfor kommer der en undersøgelse af Irak-krigen. Uanset hvor længe vi skal 243 

vente, så kommer den. 244 

Vi er i et valgår. ”Enten-eller-logikkens” førstemand går af efter 8 år. Det er slut med Bush. Og tak 245 

for det. Der er håb om en anden ledelse af USA end den, som Bush har stået for og som vores 246 

statsminister beundrer. Nu kan statsminister Fogh snart ikke længere besøge sin gode ven 247 

præsidenten. Måske kan de finde samme igen som forhenværende? 248 

Enten-eller-logik siger blå blok eller rød blok. Både-og-logik siger både indflydelse på kort sigt og 249 

ny regering, der kan samarbejde bredt, efter et folketingsvalg. 250 

Enten-eller-logik siger, at oppositionen skal mene det samme ellers taber vi næste valg. Både-og-251 

logik siger, at vi både skal samarbejde konkret i oppositionen og vise, at når vi er uenige, kan vi 252 

håndtere det uden at give køb på grundholdninger. 253 

Vi gik til valg for at få en regering forankret i midten. Vi pegede på Socialdemokraternes formand 254 

som forhandlingsleder. Og vi lovede at bruge vores mandater aktivt uanset den parlamentariske 255 

situation til at fremme vore politiske mål. 256 

Sådan arbejder vi. 257 

Vi ønsker fortsat en ny regering, og bruger vores mandater til at få mest muligt indflydelse på den 258 

førte politik. 259 

Vi står overfor monumentale udfordringer netop nu. Og det vil være helt uansvarligt at lade 260 

løsningerne afvente et valg. Der skal handles nu – og vi søger indflydelsen, når der er noget at 261 

komme efter. 262 
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Vi gør som radikale altid har gjort: Vi bruger politikken som kompas. 263 

Også Christiansborg er ramt af enten-eller-logik: Enten er du isoleret, eller også mener du det 264 

samme som flertallet – hele tiden. Sådan læses det politiske landskab, når man deler op i for og 265 

imod. 266 

For mig er der både vores egne, radikale grundholdninger og fælles store drømme. 267 

Der er meget at være uenige om i dansk politik. Men jeg tror også, at der er ting, som vi alle 268 

sammen drømmer om. Vi drømmer om Danmark. Vi håber på at efterlade en sikker verden til 269 

vores børn, et mere trygt Danmark til generationerne, der kommer efter os. Ingen ønsker at se biler 270 

blive brændt af i gaderne i Kalundborg. Ingen ønsker at vågne op til endnu en forside om 271 

bandeopgør, skyderi og mordforsøg i København og Århus. 272 

Vi deler forhåbentlig også et ønske om, at der er folk, der kan tage sig af os, vores venner og familie, 273 

når vi bliver syge, når vi bliver gamle. At der stadig er mennesker, som har mod og lyst til at tage 274 

ansvaret som lærer i klassen på vores børnebørns første skoledag, og at den luft, de skal indånde på 275 

vejen til skole, er blevet renere. Vi deler forhåbentligt drømmen om et renere, sikkert og mere trygt 276 

Danmark med mange. Men også drømmen et rigere Danmark. Et Danmark med både 277 

menneskeligt og økonomisk overskud. 278 

Efter syv år med enten-eller-logikken. Med for eller imod. Med ”Du skal sige undskyld” og sluge 279 

både 24-årsregel og skattestop, hvis du vil være med i klubben, Mulle - Det har også skadet vores 280 

forståelse for det vigtige i ikke kun at have fælles håb og drømme, men også fælles løsninger. 281 

Og derfor siger vi: Vi kan og vil samarbejde med alle, der vil være med til at løse problemerne i 282 

stedet for at skabe nye. Og derfor siger vi: Radikale Venstre står ikke isoleret, men med vores bud 283 

på løsninger der kan brolægge vejen for fremtidens Danmark. Løsninger, som kun kan realiseres 284 

med vilje og evne til at samarbejde. 285 

Der bliver næppe folketingsvalg i år. Vi kan koncentrere kræfterne om valget til Europa-286 

Parlamentet og forberedelserne af valget til landet kommuner. Det er vigtige valg for os. 287 

Enten-eller-logikken halverer, sætter skel og splitter op. Gør Danmark mørkt. Både-og-logik 288 

fordobler og samarbejder. Gør Danmark lyst. Det arbejder Radikale Venstre for. Der er brug for 289 
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radikale løsninger, som aldrig før. Og der er brug for radikale i byråd, regionsråd, folketing og 290 

Europaparlament. Vi er fælles om de politiske kampe. Uanset hvor de finder sted – ved 291 

familiemiddagen, over hækken, på arbejdspladsen, til gymnastik, på radikale.net – eller til vores 292 

landsmøde og i partiarbejdet. Tak til alle som deltager! Jeg glæder mig til debatten. Sæt til debat, 293 

spørg, lyt, fortæl – skab lys og lyst til forandring: 294 

Mere menneske, mere Danmark, mere Europa. 295 
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Lad mig begynde med at afsløre en ting: Årets parringsdans mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Finansloven er 1 

præcis ligeså forudsigelig, som den var sidste år. Og forrige år for den sags skyld. Og året før… Det er blevet et ritual. 2 

I år er det regeringens chefideolog Claus Hjorth, der omhyggeligt tager noter, mens Kristian Thulesen-Dahl dikterer. 3 

Betegnelsen chefideolog er dog en kende misvisende. Claus Hjorth er strengt taget det nærmeste regeringen kommer en 4 

rengøringsassistent: Han rydder op, når forholdet til Dansk Folkeparti bliver for anstrengt og skiller sig behændigt af 5 

med diverse kommissions rapporter. Når Claus har ryddet op, er Pia glad, og ethvert håb om reformer er forsvundet som 6 

dug for solen. 7 

Og selv Venstre og Konservative i disse dage slår sig lidt i tøjret over Dansk Folkepartis krav, vil vi, når forhandlingerne 8 

er slut, igen se Pia Kjærsgaard og Venstre i et solidt favntag på finansministeriets trappe, mens de konservative som en 9 

betuttet konfirmand er blevet klemt. Igen. 10 

Ja, jeg er fuldstændig sikker på, at både slaget om udlændinge, Metock-dom og Lomborg vil blive tabt af regeringen. Og 11 

selv om Connie Hedegaard måske vil få en smule sværere ved at se sig selv i spejlet op til klimakonferencen, og Birthe 12 

Rønn flankeret af Kristian Thulesen Dahl og Peder Skaarup skal foregive at være ministeren, vil livet gå videre. For i 13 

regeringen er det Pia Kjærsgaard, der sidder ved rattet, sådan har det været i 8 år, og sådan bliver det også de sidste to. 14 

Men der sker også andre vigtige ting i dansk politik. Statsministeren har eksempelvis nedsat et burkaudvalg. Vist nok 15 

oven i købet et hurtigt arbejdende et. Eller som det engelske tidsskrift The Economist formulerede det under overskriften 16 

Skyd hundehvalpen: Hunde – ikke recession eller arbejdsløshed – er Danmarks største problem. 17 

Og sådan kunne det godt se ud, udefra. At vi er en nation, der midt i den største økonomiske krise siden 30’erne, har 18 

kastet alle vores kræfter ind i en diskussion om burkaer og kamphunde. 19 

For nyheder, også de hjemlige, skvulper over og rammer udlandet. Det er ikke kønt, det de ser. 20 

Efter en burka diskussion, hvor troværdigheden er rendt af Lene Espersen som mascara i regnvejr, efter vores 21 

Justitsminister har vist sig at gå mere op i længden på hundesnore end at få løst bandekrigen kunne det godt være, at 22 

projekt Branding Denmark skulle have lidt flere penge på næste års finanslov. 23 

Men det stopper desværre ikke der. 24 

Danmark er ved at udvikle sig til et land, hvor ingen enkelt sag er for lille for os politikere på Christiansborg. Ligegyldigt 25 

om den så strider mod både grundlov og det enkelte menneskes retssikkerhed. 26 
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Seneste skud på stammen er farcen om våbenloven. Nu hvor politikerne oplever konsekvenserne af deres stramninger - 27 

at en ung fyr, der havde brugt en hobbykniv på sit arbejde og glemt den i bilen skal syv dage i fængsel. At en lystfisker, 28 

der havde begået samme synd og efterladt sin fiskekniv i bilen, også har udsigt til en uge i fængsel - står de selv samme 29 

politikere, der stemte loven igennem, i kø ved håndvasken med undskyldninger om, at det ikke var sådan loven skulle 30 

forstås. Det var ikke sådan, den skulle bruges. Jo det var! For det var sådan, I skrev den. Og det var blandt andet derfor 31 

Radikale Venstre stemte imod. 32 

Så kære Justitsminister, se fadæsen i øjnene, lad hundesnoren ligge og ændrer knivloven nu. Bagefter kan du i øvrigt gøre 33 

en indsats for at få løst bandekrigen i stedet for blot at skyde skylden på politikerne i København. Det er simpelthen for 34 

billigt. 35 

Asyl 36 

Natten til den 13. august var en særlig nat. Det var den nat politiet ryddede Brorsons Kirke på Nørrebro for irakere. Og 37 

endnu engang var hjemlige indenrigspolitiske begivenheder med til at tegne et billede af Danmark i udlandet. 38 

Et billede af Danmark, der sender afviste asylansøgere ud af landet i ly af mørket. Et billede af Danmark, hvor mennesker 39 

bliver afhørt uden en forsvarer. Et billede af Danmark, hvor vi lader afviste asylansøgere sidde spærret inde i lejre uden 40 

adgang til et liv udenfor. 41 

Men der er også et andet Danmark. Det mødte jeg dagen efter foran Brorsons Kirken, hvor op mod 20.000 mennesker 42 

havde samlet sig i protest mod behandling af de afviste irakere. 43 

Jeg skulle tale foran kirken, før demonstrationen bevægede sig videre mod Christiansborg. På vejen frem mod kirken gik 44 

jeg fra blik til blik. Alvorlige øjne, tænksomme blikke, afventende udsyn. Der var studerende og gamle med stok. Unge 45 

med metallisk skinnende sort hår, par med cykler og folk på vej hjem fra arbejde med de netop afhentede børn. Alle 46 

havde hørt om nattens begivenheder og besluttet sig for at bruge et par timer af deres liv på at deltage i en protest mod 47 

nattens begivenheder. Hver og en havde taget stilling. 48 

Da jeg stod på ladet af lastbilen foran alle de mange, mange mennesker, der havde valgt at komme, fik jeg en klump i 49 

halsen. Det giver energi at se så mange sige fra: 50 

Sige fra overfor 8 år med en forfejlet asylpolitik. Sige fra overfor den benlås Dansk Folkeparti har lagt Venstre og 51 

Konservative i. Sige fra over for et sort årti, der har ændret Danmark. 52 
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Derfor glæder jeg mig til forandring: Selv om Helle og Villy har travlt med at male et billede af, at udlændingepolitikken 53 

ligger fast - og radikale absolut ingen indflydelse må få - så er vi allerede enige om mindst en ting: Der skal gøres op med 54 

måden, vi behandler asylansøgerne på. Ingen har fortjent at blive spærret inde i en nedlagt militærlejr. På ubestemt tid 55 

og få deres liv sat på stand-by. 56 

Det vil vi gøre op med. Og det ved jeg, at en ny regering også vil gøre op med. Fremover skal asylansøgere have lov til at 57 

bo og arbejde udenfor centrene. Deres børn skal have adgang til en uddannelse på lige fod med danske børn og unge. 58 

Ingen skal sidde mere end 6 måneder i et asylcenter. Og ingen skal sendes hjem med mindre det er forsvarligt. 59 

Det er et Danmark, som vi vil bygge og bygge på. 60 

Økonomi 61 

Finansministeren sveder. Meget. Vi kan følge hvordan servietten langsomt går i opløsning når den gang på gang stryges 62 

hen over panden. Så køb dog en ventilator! Men det vil måske være for stor en offentlig investering midt i regeringens 63 

privatiserede krisestyring hvor enhver med penge på bankbogen er uansvarlig og bør se at bruge dem? Alt imens 64 

finansministeren holder igen på både reformer og fornuftige investeringer. 65 

Knap 2 år inde i den værste økonomiske krise i mands minde er det tid til at gøre status. Er vi rustede til fremtiden? Blev 66 

den historiske, fantastiske højkonjunktur brugt fornuftigt? 67 

Hvordan står det til? 68 

Et statsoverskud på 60 mia er gået til et statsunderskud på 86 mia. Det er blevet 146 mia værre på et år. Væksten er på 69 

minus 3 procent – 70 

Væksten falder, velstanden falder, beskæftigelsen falder, arbejdsstyrken falder, konkurrenceevnen falder, produktiviteten 71 

falder, eksporten falder, andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse falder og falder. Det er skidt. 72 

Det eneste, der stiger er arbejdsløsheden og gælden. Det er lige så skidt. 73 

Erhvervsklimaet nyder ikke godt af global opvarmning. Erhvervsklimaet bliver køligere – konkurrenceevnen falder. 74 
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Samtidig tårner problemerne sig op foran os. Mange af de mennesker, der har ydet deres bidrag til at opbygge det 75 

velfærdssamfund, som vi har nu, går på en velfortjent pension. Det er læreren, der går fra 8.v. Det er 76 

anæstesisygeplejersken, der overlader arbejdet på operationsstuen til færre kolleger. 77 

Regeringen har ikke overblik. Finansministeren har nu for tredje gang i træk måtte justere sine forventninger ned: Det er 78 

blevet værre end forventet. 79 

Samtidig er Danmark det eneste OECD-land, der ikke har indbygget langsigtede vækstinitiativer i sine krisepakker. Men 80 

det kan strengt taget ikke undre – for finansministeren har gang på gang pointeret, at han ikke vil have en vækstpakke. 81 

I stedet spørger finansministeren hvad oppositionen vil. 82 

Lad mig fortælle, hvad Radikale Venstre vil – 83 

Vi vil gennemføre en vækstpakke på 25 mia kr. over 2 år – 10 mia. kr. det første år. Vækstpakken indeholder målrettede 84 

investeringer i forskning, uddannelse og en forbedret klimaindsats. Det ruster Danmark til tiden efter krisen og skaber 85 

ca. 25.000 nye jobs. En sådan vækstpakke kræver finansiering. Radikale Venstre vil finansiere vækstpakken gennem 86 

reformer af efterløn, dagpenge og skat. 87 

Reformerne giver et større økonomisk råderum i fremtiden. Og det lukker det varige hul i den offentlige økonomi på 88 

mindst 10 mia. kr., som regeringen har skabt med sin reformløse økonomiske politik 89 

Vismændene har sagt det gang på gang: 90 

Vi har tre muligheder:  91 

1) Vi kan skære i velfærden.  92 

2) Vi kan sætte skatten op.  93 

3) Vi kan gennemføre reformer, der sørger for den arbejdskraft, der er brug for – lærere i skolerne, medarbejdere på 94 

hospitalerne, til virksomhederne. 95 

For os er det er et klart valg: Vi vil hverken skære i velfærden - til børn, syge, ældre med behov for pleje - eller sætte 96 

skatten op. Derfor har vi valgt reformvejen. 97 

Kommunalvalg og tillidsreform 98 
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Tillid, respekt, ansvar. Ord, der karakteriserer en helt anden verden end ordene kontrol, mistillid, centralisering. 99 

Kontrol, mistillid, centralisering. Det har vi fået meget af. For meget af. Kommunalreformen betød endnu flere regler og 100 

endnu mere kontrol baseret på en grundlæggende mistillid til kommunerne og til de medarbejdere, der giver 101 

velfærdssamfundet liv hver eneste dag. Jeg tror aldrig tidsspildet har været større hos lærere, socialrådgivere, pædagoger. 102 

Det kan ikke være rigtigt, at veluddannede medarbejdere med engagerede ledere skal bruge så meget tid på papirarbejde. 103 

Der er børn, mennesker, der er syge og ældre med behov for pleje, der har behov for dem! 104 

Pyt med kontrollen, hvis det virkede! Det gør det ikke! Der er ikke noget, der tyder på, at kontrol og papirarbejde giver 105 

medarbejdere større arbejdsglæde og engagement i borgerens vilkår. Tværtimod. 106 

Det skal der laves om på. Og radikale i kommunerne er allerede begyndt.  107 

I Århus satte radikale det på dagsordenen ved budgetforligt 08. Den radikale rådmand Peter Thyssen kunne tilfreds 108 

konstatere, at” Det er faktisk en stille revolution, som Radikale Venstre har fået indført i Århus Kommune, som nu kan 109 

blive foregangskommunen for at vise medarbejdere mere tillid og afbureaukratisere papirvældet”. Heller ikke i Århus 110 

Kommune er der et stort økonomisk råderum og netop derfor giver det ekstra god mening at frigøre medarbejderne og 111 

deres tid fra papir og kontrol. 112 

Også i Kolding og i Høje Tåstrup har radikale været i gang med at fjerne unødigt og hæmmende papir og kontrol. 113 

Derfor er der brug for radikale i kommunalbestyrelser og regionsråd landet over! 114 

I det radikale arbejde i kommunalbestyrelser og regionsråd får velfærdssamfundet et ansigt. Det er her, der hårde 115 

prioriteringer skal foretages i hverdagen – her mødes borgerne og politikerne direkte i diskussionen om en skole skal 116 

nedlægges eller lægges sammen med en anden; om der skal være flere eller færre busafgange; om maden i børnehaven 117 

skal være lavet på stedet eller vacumpakket fra et centralkøkken. 118 

Vi står netop foran valgene til kommuner og regioner. Det er en stor opgave for os alle sammen at sikre så stor radikal 119 

repræsentation som muligt. 120 

Det er en stor glæde for mig at opleve styrken og engagementet i disse valg. Seneste har jeg været i Thisted, Herning, lige 121 

forbi Esbjerg og en tur på Fanø – hvor der nu også (igen efter mange års fravær!) er en radikal liste. Det giver styrke. Jeg 122 

beundrer og respektere alt det arbejde, der bliver gjort og vil kæmpe sammen med jer for gode resultater landet over. 123 
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Vi kan hjælpe hinanden. Skolen er et af de mest oplagte eksempler på en radikal kernesag, der både illustrerer det 124 

afgørende lokale engagement, tillidsreform, vores tro på fremtiden og samspillet mellem radikale på alle niveauer. 125 

Uanset hvornår man har gået i den skole, er den skabt af menneskene i den. Det er læreren i centrum. For mig var det fru 126 

Ladekjær og hr. Timmermann. Det jeg fik med fra den skole, vil jeg altid have med mig: Nysgerrighed, videbegær, 127 

bevidstheden om at den stærke hjælper den mindre stærke – og så lærte jeg at læse, skrive og regne ;-) Det er og bliver 128 

lærerens menneskelig engagement, faglighed og professionalisme, der er fundamentet for Vores skole. 129 

Vi vil investere i fremtiden og i vores skole. En milliard om året og et engangsbeløb på 3,5 milliard til forbedringer af 130 

bygninger, materialer og lokaler. 131 

Vi vil først og fremmest slippe lærernes engagement og faglighed fri i skolen igen. De obligatoriske test og planer skal 132 

være frivillige værktøjer til den selvfølgelige evaluering af eleverne – så undervisningen kan planlægges efter elevernes 133 

behov og ikke efter om der kommer en test op i næste måned eller ej. 134 

Vi foreslår, at moderniseringen af skolen fortsætter. Der er allerede mange smukke, pædagogisk veludstyrede skoler. Men 135 

alle skal med. Skolen skal være en moderne arbejdsplads – både for lærere og elever – og det betyder moderne faglokaler, 136 

og en skole, der ude og inde lægger op til leg, læring og bevægelse. Og så vil vi have elektroniske tavler i alle klasselokaler 137 

og bedre IT-forhold, der gør, at teknologien for alvor hjælper i undervisningen. 138 

Der er meget, der er særligt ved hver enkelt skole og hvert enkelt barn. Men der er en ting, der gælder for alle: At skolen 139 

er den største og vigtigste kulturinstitution i vores samfund. Derfor er det vigtigt, at det også bliver vores skole.  140 

Den grønne ambition 141 

Grønt er ikke alene godt for øjnene. Det er godt for kloden, for sikkerheden og for dansk erhvervsliv. Vi har en klar 142 

ambition om, at Danmark skal være uafhængig af energi produceret med kul, olie og gas i 2050. Det er en høj ambition, 143 

men det kan lade sig gøre. 144 

At VKO forsømmer enhver lejlighed til for alvor at styrke energibesparelser og vedvarende energi er ingen nyhed. Det er 145 

skuffende, men det er ikke nyt. Til gengæld var det en reel nyhed, at S-SF med deres skatteudspil slækker på de grønne 146 

ambitioner. Det giver så grundlag for en debat. For en ny regeringen skal føre en mere ambitiøs klimapolitik end VKO's.  147 

Radikale Venstre foreslår, at vi fastholder skattetrykket på fråds og forurening med reelle afgifter, som ikke langsomt 148 

udhules at et skattestop. Samtidig vil vi fordoble den grønne check. Den grønne check er målrettet mennesker med lave 149 
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indkomster, uanset om de er på arbejdsmarkedet eller ej. For indtil vi finder på noget bedre, f.eks. progressiv CO-2 150 

beskatning, skal mennesker med lave indkomster kompenseres for større - reelle - grønne afgifter. 151 

Samtidig foreslår vi at indføre afgifter på at køre i bil, herunder trængselsafgifter i og ved de store byer samt en 152 

betalingsring omkring København. Radikale Venstre foreslår at halvdelen af den indtægt bruges til at sænke 153 

registreringsafgiften på de mest energieffektive biler, og at den anden halvdel går til bedre og mere attraktiv kollektiv 154 

trafik. 155 

Det er vigtigt, at virksomhederne er med. Radikale Venstre foreslår reelle energiafgifter for erhvervslivet. Og vi foreslår, 156 

at indtægten fra dem for langt størstepartens vedkommende føres tilbage til klimainvesteringer i virksomhederne. Det 157 

giver mere energieffektive virksomheder - og det giver innovation til et verdensmarked for energiteknologi, der er på vej. 158 

Et godt hjemmemarked er basis for, at danske virksomheder kan gøre sig gældende på verdensmarkedet. Det gælder også 159 

landbruget. 160 

Danmark har et internationalt medansvar. Der er allerede nu mennesker, der rammes af den globale opvarmning. 161 

Familier i det sydlige Asien mister hus, hjem og jord til havet og til orkanen – de må flygte ind bag det næste dige. Fattige 162 

afrikanske landmænd ser forgæves efter regn, mens deres afgrøder visner og husdyr sygner hen. Vi foreslår, at indtægten 163 

fra salg af CO2-kvoter går til klimaindsats i udviklingslande. Og ikke til skattelettelser i Danmark. Det kan blive til op 164 

mod 6 mia. Og det er der hårdt brug for. 165 

Parlamentarik 166 

Hvordan? Alle disse gode ideer, løsninger på fælles problemer – hvordan skal de blive til virkelighed? 167 

VKO vil ikke. De er trætte. Der skal et nyt flertal til. Der skal en ny regering til. Derfor arbejder vi sammen med de tre 168 

andre oppositionspartier for et nyt flertal. Hverken som røde eller blå, men for et nyt flertal. 169 

Vi har peget på Socialdemokratiets formand, Helle Thorning-Schmidt, som leder af forhandlingerne om et nyt 170 

regeringsgrundlag og kommende statsminister. Det ændres der ikke på. 171 

Vi har ambitionen om at forhandle et regeringsgrundlag, som vi kan stå inde for. Vi skal have indflydelse på alle dele af 172 

regeringsgrundlaget, fordi vi har ambitionen om at tage fuldgyldig del i regeringsansvaret. 173 

Vi stiller ikke ultimative krav, og vi accepterer ikke ultimative krav. Der er brug for at finde løsninger, som kan samle 90 174 

mandater og allerhelst flere. Det er givetvis ikke rene radikale løsninger, men heller ikke andres løsninger. Det er fælles 175 

løsninger. 176 
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Vi stiller ikke ultimative krav, og vi accepterer ikke ultimative krav. Det er ikke os, der har problemet. Det er S-SF, der har 177 

lovet vælgerne noget, som de ikke har mandaterne til at holde. 178 

Der skal et nyt flertal til ellers får vi ikke en ny regering. Det er mindst 90. Det er en fælles opgave for det nye flertal at 179 

finde løsninger, der kan samle flere end det nye flertal. Der skal god regeringsførelse til – den sort/blå blokpolitik skal 180 

ikke afløses af en rød. 181 

VKO gør utrolig meget ud af spørgsmålet, om oppositionen nu er samlet. Det afleder også opmærksomheder fra, at VKO 182 

ikke er samlet – det er bare DF, der bestemmer. Når jeg ser på de fire partier i den reelle opposition – S, SF, RV og EL – 183 

så er der meget, der samler, og noget der skiller. Det er der næppe nogen, der er i tvivl om. Vores ambition er 184 

forhandling, at få indflydelse på det hele – og tage det ansvar, der følger med. 185 

Det betyder også, at Dansk Folkeparti får kamp til stregen, hvis de tror, at de kan fortsætte i deres vante rolle med et nyt 186 

flertal af S-SF-DF. Dansk Folkeparti skal vide, at står det til os, komme de ikke uden om Radikale Venstre. De kommer 187 

heller ikke inden om, neden om eller oven om. En stemme på Radikale Venstre er en stemme for at Dansk Folkeparti ikke 188 

får sammen indflydelse på en ny regering, som de har på VK. 189 

Lad mig opsummere: 190 

Vi arbejder for en ny kurs for Danmark. Vi arbejder for et nyt flertal. Vi har peget på Helle Thorning-Schmidt som 191 

forhandlingsleder og kommende statsminister. Vi har ambitionen om at forhandle et regeringsgrundlag, som vi kan stå 192 

inde for – fordi vi har indflydelse på det hele og dermed også kan tage ansvar. Og sørge for, at Dansk Folkeparti ikke 193 

fortsat sætter den kursen. 194 

Der er andre muligheder, ja. Men vores ambition er at være med, ikke at være uden for. Så må andre gøre deres 195 

regnebræt op. 90 mandater skal der under alle omstændigheder være. 196 

Vi er at finde der, hvor indflydelsen er størst – og det er i regering, hvis det politiske grundlag er i orden. 197 

Afslutning 198 

Kære landsmøde, kære radikale – 199 

Der er et stort arbejde foran os. Jeg tror, at vi har nederlagene bag os og sejrene foran. Jeg har lært meget, det har vi vel 200 

alle. En af de ting, som står lysende positivt foran mig er valgkampagnen til Europaparlamentet. Vi tabte mandatet, men 201 
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vi vandt gode erfaringer med en kampagne, der var fokuseret, begejstret og som havde en klar profil. Den begejstring 202 

bærer vi videre. 203 

Det tror jeg på. Det kæmper jeg for. Og det ved jeg, at I alle kæmper for. Det er derfor, at I er her i dag. Det er derfor, I er 204 

der hver eneste dag for Radikale Venstre. Fordi vi ved, at sammen kan vi gøre en forskel. I landsbyrådet, i 205 

skolebestyrelsen, i kommunen, i regionen, i Danmark, i EU og i verden. En indsats, der skal bidrage til en verden i 206 

balance, så alle mennesker kan leve et liv i tryghed og værdighed. Derfor gør vi det. Derfor bliver vi ved. Det er opgaven vi 207 

fokuserer på. 208 

Uanset politikken, så bliver den aldrig bedre eller mere levende, end vi mennesker, som repræsenterer den – uanset hvor 209 

vi er i organisationen. Derfor vil jeg gerne rette en varm tak til jer alle, der er med – kritiske, konstruktive, opmuntrende 210 

– og aktive på gader og stræder, i læserbrevsspalter og blogs, på facebook og twitter. 211 

Også en stor tak til Radikal Ungdom. Altid provokerende, altid klar, altid med ideer til nye måder at formidle politikken 212 

på – kameler, kyllinger, et monster har I budt på. Jeg tror, at I ved det: Vi kan og vil ikke klare os uden jer! 213 

Der er virkelig forskel på politik i dag. Den tillid, som Danmark er bygget på, undermineres hver dag endnu en smule af 214 

en krybende angst. Vi får hele tiden at vide, at vi skal være bange. Bange for fremmede. Bange for islamisme. Bange for 215 

hvad der kan ske i en moske. Bange for at få influenza. Bange for hunde. Bange for at blive oversvømmet, invaderet, 216 

udslettet – hvis der er kvindebadning i svømmehallen eller halalkød i kantinen. 217 

Det er en ondskabsfuld strategi. Den, der giver angst, tager handlekraft fra mennesker. 218 

Vi står for det modsatte: Vi vil give handlekraft. Vi vil give muligheder til alle mennesker – uanset deres udgangspunkt. 219 

Tillid, respekt, ansvar for en selv og det fælles. 220 

Vi står for en ansvarlig økonomi. Vi har valgt reformvejen: Økonomien, det grønne og klimaet, skolen og asylpolitikken. 221 

Det er værdipolitik hele vejen igennem. Og det hænger sammen som et grundlag for en ny kurs for Danmark. 222 

Tak for ordet. Godt landsmøde. 223 
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Vi er midt i den største kampagne partiet har lavet uden for valgkamp! 1 

Dansk politik er fyldt med store tal. Lad mig give jer to til: 100.000 og knap 200.000. 2 

100.000 er det antal pjecer, som Radikal Ungdom har lovet at dele ud! Tak! 3 

Lige knap 200.000 er det antal pjecer, som radikale medlemmer og foreninger vil dele ud! Tak! 4 

Det er mange, mange pjecer. Og der skal tages mange, mange skridt før de er delt ud. En af vores folketingskandidater 5 

Tina Fischer, er begyndt. Hun nøjes ikke med at dele ud. Hun stemmer også dørklokker og snakker med folk. Fra dør til 6 

dør – i sol og regn. I Odense og på resten af Fyn har de også taget fat, og lavet et indstik med de lokale 7 

folketingskandidater…. Vi har allerede været på gaden i Nyborg. På Frederiksberg er trappegangen begyndt: De deler ud. 8 

Og sådan er det over hele landet! 9 

Vi kan kun lave sådan en kampagne, fordi vi har fundet pengene til det ved at gøre noget andet, end vi plejer. Og vi kan 10 

kun få succes med sådan en kampagne, når I gør kampagnen til jeres kampagne– ved fælles indsats flytter vi. 11 

Tak for jeres indsats, støtte og engagement. Det gør en forskel. Hver og en tager ansvar! 12 

Budskabet i kampagnen er enkelt: 13 

Politisk prioriterer vi en ansvarlig økonomi, en værdig udlændinge politik og en god skole. 14 

Og vi viser vores værdier: Vi tror, vi stoler, vi lytter, vi samarbejder. For problemer løser man sammen med andre. 15 

Og der er brug for det. Regeringen er træt, og vi er trætte af den. 16 

Økonomi 17 

”Den opgave vi har de kommende tre år kan ikke løses ved at pille ved efterlønnen eller ved andre smarte kunstgreb.” 18 

Sådan sagde statsministeren forrige gang han afviste en efterlønsreform. For han gjorde det igen i går. Han vil hellere 19 

gennemføre en kortsigtet spareplan end en langsigtet reform. 20 

Vi har haft finanskrise, ja. Danmark er en lille åben økonomi og dermed en del af verdensøkonomien, ja. 21 
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Men det fratager ikke regeringen fra dens hovedansvar for at dansk økonomi er i en historisk dårlig forfatning med 22 

elendige udsigter. Gang på gang har Venstre og konservative siddet økonomers og vismændenes råd overhørig. 23 

Regeringen har handlet bevidst uansvarligt. Med skattestoppet er over 100.000.000.000 soldet op. I en historisk 24 

højkonjunktur har regeringen fravalgt at forberede fremtiden for at dele gaver ud nu og her. 25 

Det vil vi ikke være med til. Vi vil ikke sende regningen for vores velfærd videre til vores børn. Derfor lytter vi. Også til 26 

økonomer. 27 

En ny regering skal lave et kasseeftersyn, når den tiltræder, og derefter udarbejde en 2020-plan. Der er ikke noget, der 28 

tyder på, at regeringens planer holder. Der er intet der tyder på, at regeringen reelt har overblik. I foråret aflyste VKO 29 

lettelsen i skatten på arbejde. Det var der ikke råd til. 3 måneder senere er der pludselig råd til at sænke selskabsskatten. 30 

VKO’s såkaldte genopretningsplan rækker kun til 2013. Men det er nu, vi kan forebygge enorme gældsproblemer i 2020. 31 

Det kommer vist ikke til at ske. Claus Hjort siger, at han er en praktisk mand, der vil tage problemerne som de kommer. 32 

Tja, men det er upraktisk at have en sådan praktisk mand i chefstolen i Finansministeriet, når der er brug for langsigtede 33 

løsninger og ikke en dagen-og-vejen politik. 34 

Vi vil tage ansvar for Danmarks økonomi. Vi vil afvikle efterlønnen over 10 år. Vi vil fastholde dagpengereformen og 35 

lægge en håndholdt indsats for de ledige til. Vi vil gøre det lettere at rekruttere medarbejdere i udlandet. Vi vil fortsætte 36 

skattereformerne. 37 

Og hvad er det så, det med skat? 38 

Vi hverken kan eller vil beskatte os ud af den nuværende krise, der har skabt enorme underskud på statens finanser. Hvis 39 

regeringens højteoretiske drømmeri i deres ”Genopretningsplan” bliver til virkelighed vil underskuddet nærme sig 20 40 

mia. kr. i 2020. Men desværre er det langt mere realistisk at underskuddet bliver på 50-60 mia. kr. 50-60 mia. kr.! Efter 41 

2020 vil underskuddet endda vokse støt og roligt. 42 

Skattefinansiering af så store beløb er urealistisk. Vi bliver færre og færre på arbejdsmarkedet i de kommende år, og der 43 

bliver derfor færre til at bære en ekstra skattebyrde. Høje personlige skatter hæmmer arbejdsudbuddet kraftigt – og det 44 

skader den vækst, der endda har svært ved at komme i gang i Danmark. 45 
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Derfor finder vi pengene til de nødvendige investeringer i folkeskolen, uddannelse og forskning, sundhed og ældrepleje 46 

gennem reformer. Reformer som skaber arbejdsudbud, bidrager til vækst og som giver råderum til ny velfærd. Vi vælger 47 

reformer frem for skatter. 48 

Det er ikke noget skattestop. Slet ikke. Vi vil gerne sætte skatten op på forurening og på usunde fødevarer. Og vi vil gerne 49 

beskatte de rigeste boligejere mere. De penge bruger vi på at sænke skatten på arbejde, fordi vi ved, det virker til at skabe 50 

arbejdsudbud. 51 

Og som Ole Sohn nøgternt konstaterede i torsdags ”Vi ved allerede nu, at om nogle år har 250.000 forladt 52 

arbejdsmarkedet og kun 100.000 nye er kommet til. Derfor er vi nødt til at arbejde mere. Vores reform – SSF’s - er et 53 

bidrag til det, men det er ikke nok.” 54 

Det er ikke nok. Der skal mere og andet til. Vores forslag er en reformpolitik. 55 

Vi har besøgt virksomheder, hørt indsigtsfulde menneskers vurderinger, læst på statistikker – diagnosen er klar: 56 

Danmark er udfordret på væksten. Så det gør noget! Men i modsætning til regeringen har vi gjort os den ulejlighed at 57 

præsentere et vækst- og innovationsudspil, der også anviser en kur. Vi har sat os et ambitiøst mål om at træffe politiske 58 

beslutninger, der kan øge væksten med 1 ekstra procent point om året. Vel at mærke en ansvarlig vækst som ikke 59 

bidrager til de udfordringer, vi har i forvejen med forurening, CO2-udledning, overforbrug og nedslidning. 60 

Vi kan ikke leve med, at vi for første gang i Danmarkshistorien får årgange med mindre uddannelse end deres forældre. 61 

Vi kan ikke se passivt til, mens de lande vi skal konkurrere med overhaler os på vores væsentligste råstof – nemlig 62 

uddannelser på højeste niveau.  63 

Og vi bliver kun en førende vidensøkonomi hvis vi udvikler viden. 64 

Målet om at bruge 1 pct. af BNP i forskningsinvesteringer skal være et gulv, ikke et loft. 65 

Reformer og investeringer i forskning og uddannelse er nødvendige. Men det er ikke nok. Skal vi ud af lavvækstfælden, 66 

skal der en helt ny innovationspolitik med i cocktailen. En ny erkendelse er ved at sprede sig om mulighederne for at 67 

inddrage virksomhederne i at løse de store samfundsmæssige udfordringer i det 21. århundrede. Det skal en national 68 

innovationsstrategi tage afsæt i. Sådan en har Danmark aldrig haft! I modsætning til ex. USA og Finland. Og det på trods 69 

af, at vi faktisk har helt unikt gode forudsætninger for at komme forrest i feltet i fremtidens innovation. Og det skal være 70 

en innovationsstrategi, der har som forudsætning, at der skal være vækst og udvikling i hele Danmark. 71 
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Den eneste vej ud af den lavvækstfælde, som truer med at underminere både vores velstand og vores velfærd, er en 72 

vækstcocktail bestående af reformer, uddannelse og innovation. Hvad venter regeringen dog på? 73 

--- 74 

Der er én afgørende grund til at interessere sig så meget for økonomi: Når økonomien strammer til går det ud over de 75 

mest udsatte og sårbare borgere. En god økonomi giver muligheder: For gode sociale kår, for sundhed, for uddannelse og 76 

muligheder for alle – for en ordentlig behandling til mennesker, der er fysisk og psykisk nedslidte. 77 

Der er en grund til at føre en ansvarlig økonomisk politik. Uanset, at det hurtigt bliver tal-krig og tilsyneladende gold 78 

snak om gæld, produktivitet og konkurrenceevne: Et bedre samfund. 79 

-- 80 

Folkeskolen er en af nøglerne til fremtidens vækst, nye ideer og nye arbejdspladser. Men først og fremmeste en af 81 

nøglerne til børns vækst. Det er oplagt at regeringens vækstforum har valgt at kigge på folkeskolen. Jeg håber, at de 82 

husker, at danske børn ikke er en metervare, halvfabrikata eller ”input”. De er ganske enkelt børn. Med ret til et fuldt 83 

børneliv og adgang til en skole, hvor de både lærer færdigheder som at læse, skrive, regne og få pulsen op - og folder sig 84 

ud som borgere i videste forstand. 85 

Hverken Radikale Venstre eller jeg personligt er imod tests. Vi er heller ikke imod PISA-tests (som i øvrigt kom til 86 

Danmark under mit virke som undervisningsminister). Men jeg er imod, at man tillægger PISA den vægt og værdi, som 87 

regeringen gør. Skolen skal meget mere, end at lære børn at læse på den bestemte måde, som PISA definerer og måler 88 

læsekundskaber på. Det siger i øvrigt også manden der opfandt dem. Han advarer direkte mod den PISAficering, som 89 

foregår i Danmark. 90 

Det er afgørende, at børn lærer at læse, skrive og regne og få pulsen op. Men det er langt, langt fra nok. De skal være 91 

fagligt dygtige, kreative, samarbejdende og bevidste om deres rettigheder og pligter som borgere. 92 

Og som altid er kernen i skolen læreren. Og lærernes samspil med klassens børn, med de andre lærere, med forældre og 93 

skolens ledelse. Derfor er lærernes grunduddannelse og efteruddannelse afgørende. Derfor foreslår vi, at alle lærere 94 

uddannes og efteruddannes, så de har kompetence svarende til liniefag i de fag, som de underviser i. 95 

Og at alle skoleledere har lederuddannelse. Fordi der er brug for ledelse. 96 



Min landsmødetale 2010: Tag ansvar! 11-09-2010  

http://www.radikale.net/margrethe-vestager/indlaeg/2010/09/11/min-landsmoedetale-2010tag-ansvar  
 

5 
 

Nogle, indimellem også fra vores egne række, tror fejlagtigt at vi er mere optagede af lærerne end af børnene. Intet kunne 97 

være mere forkert. Det var derfor befriende, da Novo Nordisk administrerende direktør forleden, i forbindelse med hans 98 

opsang til politikerne på Christiansborg, sagde om glæden ved at gå i skole: ”Glæden kommer ved at få en underviser som 99 

er dygtig, motiveret og veluddannet. At man har en lærer som møder respekt i det omkringliggende samfund for det 100 

arbejde, de laver.” Det starter med os selv. Det starter i dag. Det starter med at vi tror. Også på lærerne. 101 

Og så er der selvfølgelig brug for at sætte skolen fri. Gennem en grundig kæmning for alle de centrale reguleringer og den 102 

detailstyring, der har væltet ind over skolen som en regeltsunami. 103 

Det er tillid. Det er ikke blind tillid. Men fagligt baseret tillid. Vi tror. Også på lærerne. 104 

-- 105 

Lige som folkeskolen hver dag er med til at grundfæste vores demokrati er de frie skoler det også: Friskoler, efterskoler, 106 

højskoler. Forskellige som de kun kan være, fordi de har frihed.  107 

At kunne danne frie skoler er en rettighed, som er sikret i grundloven. Det er en hjørnesten i den danske forståelse af 108 

frihedsrettighederne, at vi kan danne fællesskaber, hvor vi kan regne med hinanden, og oprette frie skoler for vores børn 109 

og for andres børn, og derved også fremme folkeoplysningen. 110 

På de frie skoler trives mangfoldigheden og mulighederne for større frihed i undervisningen. Unge, som er kørt træt i 111 

deres uddannelse, kan her finde nye muligheder, opdage nye sider af sig selv og få succesoplevelser, som giver lyst til 112 

mere. De frie skoler rummer en del af svaret på, hvordan alle unge får en uddannelse. 113 

Gennem de sidste 10 år er vilkårene for de frie skoler imidlertid blevet stadigt mere trange. Det er blevet svært og tungt at 114 

oprette en fri skole, krav til undervisningen skærpes og skolerne mødes med øget kontrol. Samtidig beskæres de 115 

økonomiske tilskud. Senest har regeringen foreslået, at de frie skoler skal holde for med langt over ½ milliard. Det vil 116 

medføre skolelukninger, og det vil medføre, at adgangen til de frie skoler bliver mindre fri. 117 

Vi vil arbejde for, at de frie skolers vilkår forbedres, således at børn, unge og voksne – fra alle dele af samfundet – også i 118 

fremtiden har adgang til de frie skoler.  119 

-- 120 

Udlændinge 121 
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”….de sidder og ser arabisk og pakistansk tv, når de kommer hjem, og er dermed slet ikke i forbindelse med det danske 122 

samfund.” Lene Espersen 123 

Der kan næsten ikke være længere end fra denne sure beskyldning til den vellykkede ramadanmiddag, som jeg deltog i 124 

mandag aften i Folketingets restaurant, Snapstinget. Ved ramadanmiddagen var der kristne, muslimer, jøder – og nok en 125 

del ateister. Vi fik suppe, fisk og is – der blev snakket, leet og fortalt historier om dette og hint. Og så var News 126 

selvfølgelig klar uden for – det kunne jo være at der skete noget…. Det gjorde der ikke. Aftenen blev et godt eksempel på, 127 

at det muslimske mindretal i Danmark har sin selvfølgelige plads, også med de muslimske højtider. 128 

Men sikke en larm, det udløste. Den politiske korrekte mistro fik straks frit løb – I fedter for muslimer, det er islamisme 129 

ind af hoveddøren. 130 

Regeringen har bygget et udlændingesystem på den mistro. Det vil vi gøre op med, for vi stoler. Også på udlændinge. 131 

Dette er den ultrakorte version af radikal udlændingepolitik: Fælles EU-regler. Ikke særligt tiltrækkende, ikke særligt 132 

afskrækkende. Værdigt og rimeligt. Og ens i Europa. 133 

”Mere EU og hæmningsløs indvandring er en dødstrussel mod vores velfærdsstat.”  134 

- Pia Kjærsgaard. 135 

Vi vil have mere Europa. 136 

Vi køber ikke Pia Kjærsgaards angstbudskaber. 137 

Ja, fru Pia Kjærsgaard: Det koster at give beskyttelse til mennesker, der er forfulgte og som ikke nyder vores 138 

frihedsrettigheder i deres hjemland. Men hvis alle gjorde som Danmark var der ingen steder at tage hen. Det koster at 139 

tage ansvar. Og det kan komme så uendeligt mange gange igen. For det løser ikke vores problemer, at vi lukker os inde. 140 

Vi er ikke en del af det internationale samfund, hvis vi hegner vores samfund ind og lukker vores grænser. 141 

Udenlandske medarbejdere 142 

Vi skal tiltrække og fastholde udenlandske medarbejdere. Danske virksomheder har brug for dem. 143 

I dag kan en virksomhed ikke ansætte dem de har lyst til. Hvis en virksomhed vil ansætte en udlænding kræver det en 144 

tålmodighed og et gå på mod ud over det sædvanlige. Hvis virksomheden ikke har opgivet inden den er kommet igennem 145 
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køen hos Udlændingeservice, skal den slås med en regeltsunami, der kunne køre selv en jobcentermedarbejder træt. En 146 

ting er, om vi vil være det bekendt. En anden ting er, at det forhindrer virksomheder i at få udenlandske medarbejdere – 147 

måske dem, der er forudsætningen for at skabe jobs i Danmark. 148 

Så vi skal sørge for, at det er let og attraktivt at komme hertil som medarbejder i en dansk virksomhed. Også når det er de 149 

afgørende, lavpraktiske ting, som at få børnene i en engelsksproget skole. Eller få en skattemodel, så dygtige udlændinge 150 

der forlænger deres ansættelseskontrakt efter tre år, modtager en lykønskning i stedet for en regning fra Skat. 151 

Flygtninge 152 

Og vi stoler også på asylansøgere. Derfor vil vi give dem ret til at bo, gå i skole og arbejde i Danmark, mens deres sag 153 

bliver behandlet, hvis det trækker ud i mere end 6 måneder (hvor de åbenlyst grundløse for længst er sendt hjem). For 154 

Danmark skal fortsat modtage flygtninge og gerne flere kvoteflygtninge – også de syge og de ældre. Og ligesom i resten af 155 

EU skal vi yde beskyttelse til dem, der flygter fra krig og vilkårlig vold. Også selvom de ikke har et brev med i lommen, 156 

der beviser at de er personligt forfulgt. 157 

Og i stedet for at lade som om alle asylansøgere skal rejse videre, så bør asylansøgere have adgang til gratis undervisning i 158 

dansk fra ankomsten. For selvom sagsbehandlingstiderne er lange er der ingen grund til at sætte hele integrationen i stå 159 

– for alle udlændinge skal møde en naturlig, høj forventning om, at de bliver integreret i det danske samfund. 160 

Familiesammenførte 161 

Og udlændingene skal kunne mærke den tillid fra første dag. Derfor skal Udlændingeservice afspejle, at vi nærer respekt 162 

for dem, der kommer hertil. Sådan er det desværre ikke i dag, hvor det kan være svært bare at blive oplyst om sine 163 

rettigheder. Det er jo egentlig absurd, at Radikale Venstre sammen med Dokumentations og Rådgivningscenteret om 164 

racediskrimination måttet udarbejdet en vejledning i reglerne om familiesammenføring for EU-borgere. 165 

Og så er der alle de danskere, der bare gerne vil bo med deres familie her i Danmark. Jeg kan ikke begribe, hvorfor det 166 

politiske flertal i Danmark insisterer på at behandle vores egne borgere dårligere end noget andet EU-land. Vi synes det 167 

er rimeligt at forvente, at danske statsborgere med udenlandske ægtefæller er lige så godt stillede i Danmark, som i 168 

ethvert andet EU-land, når det handler om deres mulighed for at bo sammen med den de elsker. 169 

Vi skal lige som andre EU-lande sørge for at borgerne kan bo i deres fædreland med ægtefælle og børn. 170 

--- 171 
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Hvis Danmark skal hænge menneskeligt og økonomisk sammen i fremtiden, skal integrationen virke. 172 

Regeringen og Dansk Folkeparti har haft ansvaret for dansk udlændingepolitik i snart 10 år – synes I det virker? 173 

Pia Kjærsgaard har altid travlt med at tale om alle de udlændinge, som kom til Danmark i 90’erne. ”Som vi lukkede ind” - 174 

hvis det ikke var for os, ville Danmark være Torneroses baghave. Men det passer ikke. Pia Kjærsgaard flygter fra sit 175 

ansvar. De eksempler på forfejlet integration, vi oplever i dag, må VKO tage ansvaret for. 176 

Siden indførelsen af starthjælpen og optjeningskravet til kontanthjælp – den såkaldte 450 timers regel - er fattigdommen 177 

i Danmark blevet større. Når hvert fjerde barn i Gellerupparken i Århus lever i fattigdom, så er integrationen slået fejl. De 178 

børn skabte ikke finanskrisen. De fik ikke en krone ud af skattestoppet. Men de betaler regningen for VKO’s fejlslagne 179 

politik. Det er ikke i orden. 180 

Derfor lancerer vi også i dag et historisk bud på en indsats for de udsatte boligområder i Danmark. Vi vil frigøre 8 mia. til 181 

de renoveringsprojekter, der allerede ligger og venter. Og vi vil have skræddersyede sociale udviklingsplaner for alle 182 

udsatte boligområder. I 2015 skal ingen bo i boligområder, hvor flertallet af voksne beboere er arbejdsløse. 183 

For nyligt skrev en kvinde til mig. Hun er indonesisk statsborger, dansk gift. Nu familiesammenført. Veluddannet, 184 

arbejder og betaler skat i Danmark. Hendes danske arbejdsgiver valgte så at udstationere hende midlertidigt i Norge. 185 

Hun pendler mellem Oslo og København, får løn i Danmark, betaler skat i Danmark, har adresse i Danmark – hos sin 186 

mand. Det fik Udlændingeservice til at genoptage hendes sag. De var ikke sikre på, at hun fortsat måtte have 187 

opholdstilladelse. Efter noget tid henlagde Udlændingeservice heldigvis sagen. Men hun er stadig oprevet og vred over 188 

den usikkerhed og mistænkeliggørelse, hun blev udsat for. 189 

Som hun skrev, da Udlændingeservice opgav at udvise hende: 190 

”De må lære at behandle folk ordentligt uden at kigge på os udlændinge som uønskede kreaturer som vil gøre alt til at 191 

komme ind i landet. … der findes mange andre som får umenneskelig behandlinger fra Udlændingeservice, derfor håber 192 

jeg at I vil fortsætte med at kæmpe for os….” 193 

JA. Vi vil fortsat kæmpe. For den behandling ville jeg ikke finde mig i. Og den behandler håber jeg heller ikke, at vi vil 194 

finde os i. 195 

Dette er den ultrakorte version af radikal udlændingepolitik: Fælles EU-regler. Ikke særligt tiltrækkende, ikke særligt 196 

afskrækkende. Værdigt og rimeligt. Og ens i EU. 197 
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Derfor vil vi tage ansvar for en værdig udlændingepolitik. For at Danmark igen bliver et åbent og tolerant land, der 198 

anerkender og acceptere, at vi er en flerkulturel nation i en globaliseret verden. 199 

---- 200 

Europa. 201 

Vi samarbejder. Også i Europa. Og også når det er svært. Derfor ønsker vi, Danmark skal være fuldt og helt medlem af 202 

Det Europæiske Fællesskab. Vi vil have euro og mere Europa. Også store økonomiske kriser løses bedst i fællesskab. 203 

Vi vil gøre op med nationalt snæversyn. Både når det gælder flygtninge, finanskriser og international kriminalitet kan 204 

Danmark ikke løse problemerne alene, og danskere skal igen have samme rettigheder, som deres medborgere i EU. 205 

Vi vil have samtlige forbehold til afstemning. Danmark skal være fuldt og helt medlem af det europæiske fællesskab. 206 

I søndags deltog jeg i den nationale flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Gudstjenesten var værdig, 207 

respektfuld og varm – der var en nænsomhed i højtideligheden. Paraden var flot – alle de mennesker, som har været 208 

udsendt stillede op. Og så var der trekantsandwich, fadøl i bægre og kaffe på kanden i Rigsdagsgården. 209 

Det var en dag uden partipolitik. Det var en dag alene for at vise respekt og dyb anerkendelse af de udsendtes – soldaters, 210 

politifolk, hjemmeværns folk, lægers og sygeplejersker – indsats. 211 

Det kan vi samles om. 212 

Og så kan vi ved siden af det have debatten om det danske engagement i Afghanistan. Forberedelsen af de afghanske 213 

myndigheders overtagelse af ansvaret for sikkerheden er godt i gang. 214 

De danske tropper bør trækkes ud af Helmand midt i 2011. 215 

Jeg oplever, at der stadig vil være meget, som vi kan gøre for Afghanistan i samarbejde med afghanerne. Men det skal 216 

være en opprioriteret indsats for genopbygning. 217 

Regering 218 

Jeg bliver tit spurgt, hvorfor vi peger på Helle Thorning Smith. Det er et spørgsmål, der kommer i mange varianter: 219 

Hvorfor peger I på Helle Thorning Smith, når I er så uenige med hende og Villy? Vil I deltage i en regering? 220 
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Vi har en statsminister – Lars Løkke - der vil spare sig ud af krisen. Spare sig til job og bedre velfærd. Det hænger ikke 221 

sammen. 222 

Vi har en vicestatsminister, der i fulde alvor mener, at islamisme er en større trussel mod vores demokrati end den 223 

økonomiske krise og verdens klimaforandringer. 224 

Regeringens tro væbner – Dansk Folkeparti – vil indføre en 28-års-regel og stoppe al ikke-vestlig indvandring. Og de vil i 225 

regering. 226 

Vi vil ha’ en ny retning for Danmark! Derfor arbejder vi for en ny regering under Helle Thornings ledelse! 227 

Jeg glæder mig til, at der bliver ført en politik for vækst og en ansvarlig økonomisk politik. At klimaet bliver sat øverst på 228 

dagsordenen og den store omstilling til et samfund baseret på vedvarende energi for alvor begynder. At vi gør op med 229 

fattigdomsydelserne. Jeg glæder mig til, at vi kan komme i gang med at genopbygge udviklingsbistanden og den 230 

internationale klimaindsats. 231 

Og tænk når vi får en regering, der bygger på inddragelse, dialog og medleven hos frivillige organisationer, lærere, socialt 232 

engagerede mennesker, virksomheder og medarbejderne i den offentlige sektor. Der bygger på respekt for det 233 

kommunale selvstyre og som sætter detailregulering og ”vi-alene-vide” ud til storskrald. En regering, der vil samarbejde 234 

bredt. 235 

Og ja, vi har uenigheder med Helle Thorning Smith. En afvikling af efterlønnen vil styrke vores økonomi langt mere end 236 

nogen af de andre planer og fjerner behovet for at finansiere ny velfærd med nye skatter. 237 

Og som jeg sagde sidste år: 238 

Vi har peget på Socialdemokratiets formand, Helle Thorning-Schmidt, som leder af forhandlingerne om et nyt 239 

regeringsgrundlag og kommende statsminister. Det glæder jeg mig over. 240 

Vi har ambitionen om at forhandle et regeringsgrundlag, som vi kan stå inde for. Vi skal have indflydelse på alle dele af 241 

regeringsgrundlaget, fordi vi har ambitionen om at tage fuldgyldig del i regeringsansvaret. 242 

Vi stiller ikke ultimative krav, og vi accepterer ikke ultimative krav. Der er brug for at finde løsninger, som kan samle 90 243 

mandater og allerhelst flere. Den sort/blå blokpolitik skal ikke afløses af en rød. Det er givetvis ikke rene radikale 244 

løsninger, men heller ikke andres løsninger. Det er fælles løsninger. 245 
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Vi har ikke brug for at den ene eller den anden får ret – vi har brug for at få udrettet noget! 246 

VKO gør utrolig meget ud af spørgsmålet om, hvorvidt oppositionen nu er samlet. Det afleder også opmærksomheden fra, 247 

at VKO for det første ikke er samlet, og for det andet ikke længere har flertal. Det er det endelige dødsstød til 248 

kontraktpolitikken. Der er ikke råd til den fordi:  249 

1) pengene fosser ikke ind i statskassen længere  250 

2) flertallet er ikke på plads. Der må forhandles. Sådan er vilkåret i et folkestyre, hvor vi samarbejder. 251 

Når jeg ser på de fire partier i den reelle opposition – S, SF, RV og EL – så er der meget, der samler, og noget der skiller. 252 

Det er der næppe nogen, der er i tvivl om. Vores ambition er forhandling, at få indflydelse på det hele – og tage det 253 

ansvar, der følger med. 254 

Det betyder også, at Dansk Folkeparti får kamp til stregen, hvis de tror, at de kan fortsætte i deres vante rolle med et nyt 255 

flertal af S-SF-DF. Dansk Folkeparti skal vide, at står det til os, kommer de ikke uden om Radikale Venstre.. 256 

Lad mig opsummere: 257 

Vi arbejder for en ny kurs for Danmark. Vi arbejder for et nyt flertal. Vi har peget på Helle Thorning-Schmidt som 258 

forhandlingsleder og kommende statsminister. Vi har ambitionen om at forhandle et regeringsgrundlag, som vi kan stå 259 

inde for – fordi vi har indflydelse på det hele og dermed også kan tage ansvar. 260 

Der er andre muligheder, ja. Men vores ambition er at tage ansvar. Så må andre gøre deres regnebræt op. 90 mandater 261 

skal der under alle omstændigheder være. 262 

 263 

En del af de 90 mandater er radikale. Gerne mange!  264 

-- 265 

Det kræver et stærkt parti. Og jeg synes, at vi har haft et godt år. Vi har haft det sjovt og fundet nye måder at være 266 

sammen på ved de regionale møder. Susanne Larsen er tovholder og slipper ikke tovet før vi har landet det – fordi det gør 267 

det sjovt og relevant at være med i det politiske arbejde. 268 

Vi har løftet blikket og tændt det lange lys – de nye vedtægter for en lettere og mere fleksibel organisation skal behandles 269 

i morgen.  270 

Frem for alt har vi forberedt kampagne – og nu afvikler vi kampagne! Den største kampagne jeg kan huske! 271 
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Budskabet i kampagnen er enkelt: Politisk prioriterer vi en ansvarlig økonomi, en værdig udlændingepolitik og en god 272 

skole. 273 

Og vi viser vores værdier: Vi tror, vi stoler, vi lytter, vi samarbejder. For problemer løser man sammen med andre. 274 

Vi er så klar til valg! Vi er klar til et nyt flertal og en ny regering. For vi ønsker os en anden retning for Danmark. En 275 

ansvarlig økonomi, en værdig udlændingepolitik, en god skole. 276 

Kom med det valg, Løkke! Tag ansvar! 277 

Tak for ordet! 278 

 279 
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Det er så smukt, det land vi lever i. Når morgenstundens bløde sol rammer københavnerne, der cykler henover broerne. 1 

Når blygrå skyer dramatisk blander sig med pletter af blåt over den jyske højderyg. Når en regnbue faktisk ser ud til at 2 

ende i Holstebro. ... 3 

Det er et stærkt land vi lever i. Når eleverne i 3. klasse har frilæsning og arbejdsroen næsten kan høres. Når talentet hos 4 

lærlinge plejes med de mest avancerede maskiner til produktion af elementer af aluminium. Når en virksomhed kan 5 

levere en fri totalløsning til et hus, der knap nok bruger energi. Når vi samler ind af vores overskud til de sultne på 6 

Afrikas Horn... 7 

Det er en krævende verden vi lever i. Når virksomhederne er i direkte konkurrence med virksomheder i Tyskland, 8 

Sverige, Indien og Kina. Når vi følger beslutninger i den amerikanske kongres og senat så tæt som forhandlinger i 9 

folketinget. Når risiko for folkedrab får danske fly på vingerne. 10 

Et smukt og stærkt land i en krævende verden. 11 

Vores velstand og velfærd er bygget på demokrati. På et demokrati kendetegnet af, at vi har bygget det op og fortsat 12 

bygger på det. Fra de første spæde skridt hvor mænd, der ejede noget - og som var over 30 - fik stemmeret, til det 13 

demokrati, hvor ens demokratiske rettigheder er umistelige. 14 

I vandrehallen på Christiansborg prydes frisen over grundlovene af fire ord: retsind, lovsind, frisind og storsind. Fire ord 15 

som rammer de demokratisk grundprincipper ind: det frie og hemmelige valg, retten til at ytre sig frit, retten til at 16 

forsamles, menneskers ligeværd, trosfriheden og friheden fra at tro, fraværet af censur. For blot at nævne nogle af de 17 

centrale rettigheder og pligter. 18 

Demokratiet er ikke kun fundamentet for vores velstand og velfærd. Det er også fundamentet for retten til at være, som 19 

man er. Uanset hvad det er - så længe det demokratiske grundlag er i orden. Demokratiet er uomgængeligt. Og 20 

demokratiet er kilden til frihed. 21 

I dag er det ti år siden terroren ramte os alle. Ti år siden at fire fly blev kapret og tvillingetårnene faldt i grus og mange, 22 

mange mennesker blev dræbt. Det vil vi altid huske med medfølelse og gru. 23 
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Det var en terrorhandling, hvor de ansvarlige ikke var amerikanere, men kom udefra. Et angreb mod demokratiet, mod 24 

de frie samfund. Og responsen var krig. Det kunne nok ikke være anderledes. Men i Danmark blev det også afsættet for 25 

10 år med "dem og os", "får og bukke", "sort og hvidt". 26 

I dag er det 60 dage siden terroren senest ramte os alle. Denne gang i Norge. Den ansvarlige var nordmand. En indefra. 27 

Et angreb mod demokratiet - endda mod næste generation. Mod demokratisk engagerede unge. Med en grusomhed så 28 

ubærlig som angrebet mod tvillingetårnene. Og responsen var sammenhold om demokratiet og åbenhed om 29 

forskellighed. Det kunne sikkert godt have været anderledes. Men det var det ikke. Min dybeste medfølelse og respekt til 30 

det norske folk. De er et lysende eksempel. 31 

Ansvaret for terror kan kun placeres et sted: Hos gerningsmændene. Intet at trække fra, intet at lægge til. 32 

Ansvar for at forebygge terror og styrke vores demokrati kan kun placeres et sted: Hos os. Der er ingen andre til at gøre 33 

det end borgerne i de frie samfund. Og vi yder den stærkeste modstand med frihed. Med at vise alt det, som terroren 34 

ønsker at knægte: Retten til at ytre sig, til at samles, til at være fri for censur. Men også omsorgen og viljen til at passe på 35 

hinanden. Der står både lovsind, retsind, frisind og storsind på væggen i Christiansborgs vandrehal over grundlovene. 36 

Det forpligter. 37 

Danmark og resten af verden står stadig over for en international terrortrussel. Det er en trussel, som ikke kan 38 

nedkæmpes militært. 39 

Indsatsen i Afghanistan udsprang af exceptionelle, historiske omstændigheder, og må ses som en undtagelse fra den 40 

generelle tilgang til at bekæmpe international terrorisme. Den internationale terrortrussel kan langsigtet mindskes 41 

gennem bidrag til at løse konflikter og skabe demokratisk udvikling - og ved fortsat, effektivt internationalt politi- og 42 

efterretningssamarbejde, samt ved at mindske ekstremisme, stabilisere skrøbelige stater og forhindre nye i at opstå. 43 

Vi vil udarbejde en samlet strategi for Danmarks indsats imod international terrorisme.  44 

Strategien vil vi udforme med baggrund i en kommission, der etableres for at vurdere effektivitet og omkostninger i de 45 

hidtil anvendte virkemidler i terrorbekæmpelsen. Vi skal sikre et tilstrækkeligt værn mod terror - altid vejet op mod den 46 

demokratiske frihed. 47 

Demokrati er menneskers værk. Det er ikke gudgivet. Det er ikke garanteret. Det er der kun så længe vi kæmper for det. 48 
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Grundlovens fædre tænkte langt. De slog fast, at med lov skal land bygges. De fastslog frihedsrettighederne. Retten til 49 

forsørgelse og den gratis skolegang. 50 

Grundloven blev ikke tænkt, overvejet, udarbejdet i et klinisk rent juridisk laboratorium. Det er menneskeværk præget af 51 

landet, tiden og værdier og normer, som vi er præget af. 52 

En af de værdier er tolerance. 53 

Når vi kører med valgbussen - til Næstved og Nykøbing Falster, Odense og Svendborg, Kolding og Esbjerg, Herning og 54 

Holstebro, Aalborg, Skive og Løkken - bliver vi mødt med interesse og varme. Heldigvis. Vi får ideer og forslag - og 55 

selvfølgelig også modsigelse og lidt brokkeri. Sådan skal det være. 56 

Faktisk er det mest på Christiansborg, jeg af og til møder intolerance. At nogen lukker sig om sig selv og gør andre 57 

mennesker til et fremmed "dem", der ikke er "som os" - udelukker det, som er anderledes, krævende, ikke som det plejer. 58 

For det er krævende at være tolerant. Jeg ved det fra mig selv. 59 

- Det kræver respekt for andre, og at du selv bliver mødt med respekt. 60 

- Det kræver evnen og viljen til at lytte til andre. 61 

- Det kræver plads til andre mennesker, som er forskellige fra dig selv. 62 

- Det kræver måske allermest, at du ved, hvem du selv er og ikke oplever, at andre truer din opfattelse af, hvordan du er. 63 

Men tolerance kræver ikke englesind (de er vist i øvrigt også ret stridbare). Tolerance kræver ikke enighed. Tolerance 64 

kræver ikke, at man holder op med at argumentere og sige imod. Tolerance kræver ikke, at du vender den anden kind til 65 

eller underlægger dig andre. Og tolerancen stopper i sagens natur ved intolerance. 66 

Derfor er tolerance en benhård liberal værdi. 67 

Den er gensidig. Du er ikke alene med tolerance. Du kan kun teste din tolerance sammen med andre. Den giver dig 68 

frihed, og den giver andre frihed. 69 

Det er ikke for hyggens skyld, at vi mener, at det er grundlæggende, at vi overholder menneskerettighederne. Menneskers 70 

grundlæggende rettigheder - som er ens for alle og dermed tolerante - er ikke bare et værn mod terrorisme, fascisme eller 71 
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diktaturer. Det er ikke kun et spørgsmål om et fravær af undertrykkelse. Det er en demokratisk livsform, hvor man 72 

udlever respekt, medmenneskelighed og giver plads til andre - og også selv får plads til at ytre sig og handle, gøre som 73 

man vil. Og det påvirker både vores liv og vores virkelyst. 74 

 75 

Vi lever i en krævende verden, hvor kriserne står i kø - politisk ledelseskrise, klima, tørke og mangel på fødevarer osv. - 76 

men vi lever også i en verden, hvor der er gode nyheder. Der sker betydelige fremskridt. De sidste 10 år er millioner af 77 

mennesker løftet ud af fattigdom og det ser ud til, at vi måske på denne klode kan nå FN's mål for 2015 om at bekæmpe 78 

fattigdom. 79 

Og der er andre gode nyheder: Det arabiske forår har især ramt mig med sin optimisme - at det reelt er en mulighed at en 80 

lang række nordafrikanske lande får demokrati. For mig at se er det arabiske forår og ønsket om demokrati et afgørende 81 

slag mod terrorisme. Og et afgørende nyt billede af de lande og deres borgere: De vil også frihed og demokrati. Langt, 82 

langt mere end nogle få, der vil et ekstremistisk diktatur. 83 

Vi kan bistå. f.eks. ved at hjælpe med at opbygge en retsstat og politiske institutioner. Vi kan gennem EU og FN arbejde 84 

for mere fri handel. 85 

Vi kan bidrage til at bygge op. Det gælder også den fattigdomsorienterede udviklingsbistand: Det virker! Efter at VKO i 10 86 

år har brudt ned, skal vi bygge op igen. Lige som vi skal bidrage til at afhjælpe og forebygge klimaforandringer. 87 

Klimaforandringer betyder kamp om ressourcer og at mennesker flytter dig. For klima er både levevilkår og sikkerhed. 88 

Også på den måde kan vi levere en indsats for at forebygge terror. 89 

Kampen mod fattigdom er afgørende i sig selv. Det er den også i Danmark. 90 

Vi skal også bygge op igen herhjemme. Uanset hvor man står i spørgsmålet om lighed og ginikoefficienter og andre 91 

tekniske mål for hvem der har og hvem der ikke har - så skal vi gøre op med fattigdommen her. Flere danskere er blevet 92 

fattige. Familier bliver sat ud af deres lejligheder. Stadig flere børn risikerer at opleve, at de ikke bliver fejret på deres 93 

fødselsdag. Af økonomiske grunde. 94 

Metoden er enkel: Afskaf starthjælp, kontanthjælpsloft og 450-timers regel - og gør det samtidig mere attraktivt at 95 

komme i arbejde gennem et højere beskæftigelsesfradrag. Det er ikke en gang særlig dyrt. Det er et spørgsmål om vilje. 96 
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Det er også hos børnene vi kan styrke vores demokratiske udvikling. Gennem flere uddannede voksne i vuggestuer og 97 

børnehaver kan vi styrke sprog og bedre forebygge at et barn bliver socialt sårbart. 98 

Og vi kan finde inspiration hos børnene. 99 

Børn er mere demokratiske, end vi tror. 100 

(For fjerde år i træk offentliggør Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) resultaterne af, hvad forskere i Danmark, Norge og 101 

Sverige har fundet frem til inden for et år. Og i år 2009 var der blandt andet fokus på, hvad vi kan lære af børnene. En af 102 

konklusionerne er, at børn er mere demokratiske, end vi går og tror.) 103 

Børn udviser respekt for og hensyn til hinanden. De viser respekt over for børn af begge køn og på tværs af andre 104 

forskelligheder. Dermed også sagt, at når folkeskolen skal opdrage/uddanne til demokrati, så handler det ikke om at 105 

hælde sofistikerede ideer om repræsentativt demokrati i hovedet på en flok uciviliserede unger - men om at give plads til 106 

at eleverne kan udfolde de demokratiske værdier, som de allerede har, gøre det til en indgroet vane at være tolerant over 107 

for andre. Det handler om at bygge på den medmenneskelige respekt, som børnene kommer med. 108 

På et skolebesøg forleden dag oplevede jeg selv, hvordan flyvske ord om ansvar, respekt og omsorg blev til en skole med 109 

arbejdsro, mindre mobning og færre henvisninger til undervisning uden for skolens ramme. Det virker fordi de voksne 110 

mestrer selv at vise det og at inddrage børnene i, hvordan vi konkret viser respekt: Hold arme og ben for dig selv, brug 111 

indestemme, lyt når andre taler var blot nogle af deres konkrete råd. 112 

Vi kan skabe en skole, der udfordrer alle børn. Der både lærer dem at læse, skrive og regne OG udvikler nysgerrighed, 113 

kreativitet og evne og vilje til samarbejde. Vi arbejder for en folkeskole, som tager udgangspunkt i Danmarks unikke 114 

udfordringer, styrker og muligheder. Vores traditioner for bl.a. foreningsarbejde, folkeoplysning, andelsbevægelse mm. 115 

har ført til et samfund med kort vej til magten og magthaverne, evnen til problemløsning og til samarbejde på tværs af 116 

skel og grænser. 117 

Trods terror og risiko for terror er det afgørende at vi i vores samfund insisterer på tolerance og åbenhed. 118 

Der er brug for det. Tolerance er også en benhård økonomisk værdi. Den giver plads til de forskelle, der skaber 119 

nytænkning. Det er her vores egentlige konkurrenceevne ligger. Ikke i en konkurrence om lav løn. Ikke i en konkurrence 120 

om lav skat. Ikke i dårlige arbejdsvilkår. Konkurrenceevnen ligger i at kunne det mere og bedre. 121 
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Og vi har brug for det. Hvis vi for alvor kommer i gang igen kan løsninger, der sparer på energi og skaber vedvarende 122 

energi for alvor blive en drivkraft til vækst og eksport. 123 

Og vi er nødt til det. De fleste har allerede oplevet, hvis klimaforandringer betyder. Meget må vi bare tilpasse os. Men vi 124 

skal også bidrage til at vejret ikke bliver helt vildt. Vi skal gøre vores. Det kræver vilje, samarbejde og kreativitet for at 125 

bruge eksisterende løsninger på en ny måde, så vi finder ud af hvordan vind, biomasse, biagas o.s.v. spiller sammen - så 126 

vi har elektriciteten når vi skal bruge den og ikke kun når vinden blæser. 127 

Den vækst, der skal skabe velstand og jobs, skal være en bæredygtig vækst: Økonomisk ansvarlig, klima og miljømæssigt 128 

drevet frem og med social balance. 129 

Den gode nyhed er, at det kan lade sig gøre. 130 

Der er en tid, der er ved at rinde ud. Æraen for "dem-og-os". Bush og Fogh stod for det: Bush sagde: "Either you are with 131 

us or you are with the terrorists". 132 

Du er enten på vores side eller på terroristernes! Så bliver det ikke tydeligere. Så bliver tolerancen ikke mindre. Så 133 

klaustrofobisk kan verden være. Det slutter. Vi gør noget andet. Vi vil have et effektive værn mod terror. Vi vil forebygge 134 

angreb mod demokratiet. Vi glæder os, rækker ud, anerkender andres måde og forsøger at bidrage - som f.eks. til det 135 

arabiske forår. 136 

 137 

Vi lytter til fagfolk og eksperter, og vi er hverken bange for deres meninger, råd eller holdninger. Vi stoler på vores 138 

medmennesker, også når de kommer fra et andet land. Og vi tror på lærerne på vores børns skoler, på sygeplejersker, på 139 

ingeniører og designere - og de mange, mange, mange andre mennesker, der hver dag er med til at bygge Danmark. 140 

Danmark er et smukt og stærkt land i en krævende verden. 141 

Demokratiet er vores fundament. Der kan hverken lægges til eller trækkes fra. Det giver rettigheder og pligter til hver 142 

enkelt af os og dermed til alle. Demokratiet er forudsætningen for mangfoldighed, forskellighed og frihed. 143 

Vi kæmper for et mere tolerant Danmark. Vi samarbejder. 144 
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Det er tid til det endelige opgør med blokpolitikken. 145 

Tak for ordet 146 
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Der er mange grunde til at være radikal. Og der er mange grunde til at være stolt af at være 1 

radikal. Sådan er det jo! 2 

Da vi holdt landsmøde sidste år, var der fem dage til valget. Dengang var vi ni medlemmer 3 

af Folketinget. I dag er vi 17. Dengang sad vi i opposition på 10.ende år. I dag sidder vi i 4 

regering. Dengang talte vi om en efterlønsreform. I dag er den gennemført. Dengang sagde 5 

vi klart nej til pointsystemer for familiesammenføring. I dag er de afskaffet. Som sagt, der 6 

er meget at være stolt af. 7 

 8 

En junidag i 1908 ankom Frederik den 8. ende og I.C. Christensen til Vejen. De var på vej 9 

gennem landet, og da toget sidst på eftermiddagen rullede ind på stationen, markerede det 10 

deres ankomst til Vestjylland. Kongerejsen blev turen kaldt, og i Vejen blev de blandt andet 11 

modtaget af den lokale præst. I sin velkomsttale til kongen og statsministeren 12 

understregede han, at selv om meget havde forandret sig i Vestjylland i de senere år, så var 13 

vestjyden stadig kendetegnet ved at være udholdende og trofast. 14 

 15 

Jeg er fra Vestjylland. Jeg har mine rødder i det vestjyske. Jeg er vokset op i Ølgod, en lille 16 

by nord for Esbjerg, der hvor der er langt mellem husene og højt til himlen. Og jeg er blevet 17 

opdraget til at stå ved, hvad jeg mener, og gøre en forskel. 18 

 19 

I dag er jeg på samme tid stolt og ydmyg over at få lov til at stå i spidsen for et parti, der 20 

står ved sine holdninger og kender sine rødder. Radikale Venstre blev stiftet tre år før 21 

Frederik den 8. ende rullede ind på stationen i Vejen. I.C. Christensen, der var med i toget, 22 

var leder af Venstre, som vi brød med i 1905. Dengang ønskede vi at sikre og beskytte de 23 

liberale frihedsrettigheder samtidig med, at staten skulle tage et større socialt ansvar og 24 

sikre bedre muligheder for dem, der havde mindst. Og det kæmper vi stadig for den dag i 25 

dag. 26 

 27 

I dag er det præcis et år siden, at der var valg. I månederne op til valget blev jeg ofte spurgt 28 

om, hvorfor vi pegede på Helle Thorning-Schmidt, når vi samtidig stod fast på at 29 

gennemføre en reform af efterlønnen og dagpengene og ville ændre markant i 30 

udlændingepolitikken. Da valget blev udskrevet, besluttede jeg mig for at tælle de gange, 31 

jeg blev spurgt om, hvorfor vi pegede på Helle Thorning-Schmidt. Men da jeg et par dage 32 
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inde i valgkampen sjussede mig frem til, at journalister havde stillet mig spørgsmålet cirka 33 

30 gange, opgav jeg at tælle. Men svaret forblev det samme: ”Fordi vi kæmper for det, vi 34 

tror på.” 35 

 36 

Jeg husker for et par år siden, hvor Marianne Jelved blev interviewet på TV2. Vi havde 37 

netop foreslået at sænke skatten på arbejde markant og at beskatte forurening og fast 38 

ejendom hårdere. Intervieweren spurgte Marianne, om vi var ude på at stjæle vælgere fra 39 

Liberal Alliance. Marianne så forundret på studieværten og svarede: ”Vi foreslår det, fordi 40 

vi mener det.” Sådan er det jo! 41 

 42 

For vi mener det, vi siger. Og vi står ved det. Præcis som da vi sidste år dannede regering 43 

med Socialdemokraterne og SF.  44 

 45 

Niels Helveg sagde engang, at ”når man ikke har magten, savner man den, og når man har 46 

den løber den ud mellem fingrene på en.” I de sidste 20 år har vi både siddet i regering og 47 

opposition. Og en ting har kendetegnet os: Vi har stået ved, hvad vi mener, og kæmpet for 48 

det, vi tror på. Vi er ikke talerør for en bestemt gruppe. Vi taler ikke bestemte interessers 49 

sag. Vi er hverken arbejderens eller erhvervslivets parti. Vi er båret af et ønske om at styrke 50 

mulighederne for dem, der har mindst, sikre de enkeltes rettigheder og skabe et samfund, 51 

hvor hver enkelt af os oplever, at der er brug for os. Og selvfølgelig er vi også bedrevidende, 52 

ulidelige og selvfede. Sådan er det jo! 53 

 54 

Tilsammen stod Niels og Marianne i spidsen for Radikale Venstre i godt 30 år. De har altid 55 

sagt, hvad de mener. Men de har også stået ved deres kompromiser. For kun hvis man ved, 56 

hvor man kommer fra, og ikke er bange for at have sine egne holdninger, kan man indgå et 57 

kompromis, stå ved det og tage ansvar for, at det bliver gennemført. 58 

 59 

Vi har opnået mange resultater de sidste par år. Men som alle andre har vi også indgået 60 

kompromiser. Ingen skal have, og ingen kan få, sin vilje 100 procent. Træerne vokser ikke 61 

ind i himlen. Heller ikke hos Radikale Venstre. Og bare rolig, vi skal nok komme i modvind 62 

igen. 63 

 64 

Men vi har stået fast på de politiske aftaler, vi har indgået, og det vi stemte for før valget: 65 
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Aftalen om efterlønnen og vores støtte til dagpengereformen. Og vi har ønsket skatten på 66 

arbejde sænket markant, at flere får en bedre uddannelse og en ny balance i 67 

udlændingepolitikken, der respekterer den enkeltes rettigheder. Vi har accepteret, at 68 

boligskatten og 24-års reglen ligger fast, at dagpengereformen blev udskudt i et halvt år, og 69 

vi har deltaget i at hæve skatter og afgifter for fem milliarder. Ingen har 90 mandater. 70 

 71 

Men netop fordi vi ved, hvor vi kommer fra, og fordi vi ikke er bange for vores holdninger, 72 

kan vi stå ved og tage ansvar for de kompromiser, vi indgår. Og jeg er glad for, at vi kan 73 

have et landsmøde, mens vi sidder i regering, hvor vi kan diskutere politik. Hvor vi kan 74 

diskutere boligskat, adskillelse af kirke og stat og afskaffelse af rets- og 75 

forsvarsforbeholdet. Men det skal være hævet over enhver tvivl, at vi står bag regeringens 76 

politik, og de aftaler vi indgår, og vi forsvarer dem med oprejst pande. Også når det er 77 

svært. 78 

 79 

Dagpengedebatten er en af de svære debatter. Og her er det fristende at sige: Sådan er det 80 

jo! Men ligesom vi er villige til at indgå kompromiser, så står vi indenfor de ting, vi af 81 

erfaring ved virker. 82 

 83 

Vi ved meget om ledighed, og vi ved af erfaring, at syv ud af ti er på dagpenge i under tre 84 

måneder. Vi ved også, at når folks dagpengeret er ved at være opbrugt, finder flere arbejde. 85 

 86 

For tre uger siden opfordrede vores hovedbestyrelse til, at vi står fast på 87 

dagpengereformen, men understregede, at der er tale om en ekstraordinær situation for 88 

dem, der har opbrugt deres dagpengeret til januar. 89 

 90 

Og ja, det er en ekstraordinær situation. Og ja, der skal en ekstra håndsrækning til, men 91 

man har også selv et ansvar. Og ja, der er folk, der har søgt 1.200 job. Her har jobcentret et 92 

ansvar. Og vi har et ansvar for at sikre folk mulighed for brancheskift, uddannelse og særlig 93 

hjælp. Det er også derfor regeringen har taget initiativ til at gennemføre en ungepakke og 94 

en akutpakke. 95 

 96 

Det er altid frustrerende og hårdt at stå uden arbejde. Men vores opgave må aldrig blive at 97 

fastholde folk på offentligt forsørgelse. Til gengæld skal vi fortsat sikre muligheder for, at 98 
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man kan komme i arbejde.  99 

 100 

I dag er kun cirka halvdelen af os i arbejde. Derfor skal vi ikke kun måle lighed i kroner og 101 

ører. Vi skal have flere i arbejde. Lighed er også at sikre bedre uddannelse, så flere kan få et 102 

arbejde og færre være på forsørgelse. Derfor skal vores økonomiske politik både skabe 103 

arbejdspladser og sikre, at der er tilstrækkelig mange til at tage arbejde. For kun med en 104 

stærk økonomi kan vi sikre bedre muligheder og social balance. Sådan er det jo! 105 

 106 

Og derfor fokuserer regeringens økonomiske politik på reformer og vækst. Reformerne af 107 

efterlønnen og dagpengene er med til at sikre, at vi er nok på arbejdsmarkedet, og med 108 

skatteaftalen sikrede vi, at det bedre kan betale sig at arbejde for flere. Reformerne har 109 

betydet, at vi kan investere i uddannelse, og at vi blandt andet har kunnet afskaffe 110 

starthjælp og kontanthjælpsloftet. 111 

 112 

Regeringens politik skal også skabe arbejdspladser. En stærk og solid økonomi er med til 113 

at sikre arbejdspladser. Derfor er regeringen fokuseret på at fastholde tilliden til dansk 114 

økonomi, så vi fortsat kan nyde godt af blandt andet en lav rente. Siden 2008 har den lave 115 

rente eksempelvis betydet, at 40.000 flere er i arbejde. Regeringens 2000 og 20-plan og 116 

reformdagsorden er med til at styrke tilliden til dansk økonomi. Dermed er vores reformer 117 

og ambitioner om en holdbar økonomi på længere sigt også med til at sikre arbejdspladser 118 

den dag i dag. Men vi lader os ikke nøje med det. Udbetalingen af efterlønnen, de netop 119 

vedtagne skattelettelser og kickstarten skal også medvirke til, at der bliver skabt 120 

arbejdspladser. 121 

 122 

Og ja, det har været omdiskuteret om kickstarten virker. Og effekten af 123 

efterlønsudbetalingerne afhænger selvfølgelig af, om folk bruger pengene eller sparer dem 124 

op. Men pengene er der. Folk har dem. Og virksomhederne har dem. Og selv om 125 

kickstarten kan diskuteres, kan det ikke diskuteres, at den har holdt hånden under 126 

beskæftigelsen. Og jeg er sikker på, at de mange mennesker, der hver morgen holder i kø 127 

på grund af udbygninger og ombygninger, godt kan mærke effekten af regeringens 128 

kickstart. 129 

 130 

Men en ting er sikker, i regeringen vurderer vi løbende, om der er behov for yderligere 131 
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tiltag for at skabe arbejdspladser på kort sigt. 132 

 133 

For vores ambition er klar: Vi vil have flere i arbejde og dermed færre på forsørgelse. For 134 

det vil betyde, at vi fortsat har råd til velfærd, og at vi kan styrke den sociale indsats. 135 

Tingene hænger sammen. Sådan er det jo! For fattigdom gør os alle fattigere. Og hvis vi 136 

ikke er i stand til at forbedre forholdene for dem, der har mindst, mister vi alle muligheden 137 

for et stærkere og bedre samfund. 138 

 139 

Regeringen har allerede afskaffet starthjælpen og kontanthjælpsloftet. Og vi har netop 140 

foreslået at styrke indsatsen for at få flere unge i arbejde og for at give ufaglærte mulighed 141 

for en uddannelse. Det har vi råd til, fordi vi har gennemført økonomiske reformer, og 142 

derfor skal regeringens 2000 og 20-plan fremadrettet ikke kun indeholde økonomiske 143 

målsætninger, men også socialpolitiske mål. 144 

 145 

Regeringen er allerede i gang med at fastsætte en fattigdomsgrænse. Næste skridt er at 146 

opstille en række socialpolitiske mål frem mod år 2000 og 20. Mål som gør det konkret, at 147 

det er vores ambition at bekæmpe fattigdom og skabe lige muligheder. Mål, som vi vil 148 

bedømmes og måles på, på linje med vores økonomiske målsætninger. 149 

 150 

For når vi styrker mulighederne, for dem der har mindst, løfter vi hele samfundet. 151 

 152 

Vi står midt i en grøn omstilling af vores samfund. En grøn omstilling, hvor vi bruger 153 

mindre benzin, olie og kul og mere vindenergi, sol og biobrændsel. For hvis vi fuldfører 154 

den grønne omstilling af vores samfund, vil vi både opnå økonomiske gevinster og et 155 

sundere miljø. Og det handler ikke blot om flere vindmøller. Vi skal ændre mange af vores 156 

vaner, og vi skal tænke nyt. Men klimaet er ikke en religion. Og den grønne dagsorden skal 157 

ikke være båret af trusler om dommedag. Den skal være båret af en fælles indsats, som 158 

eksempelvis det historisk brede energiforlig. 159 

 160 

For som når det gælder økonomien, skal vi løfte i flok. For sammen er vi endnu stærkere. 161 

Vores klimaudfordringer bliver ikke løst alene på et internationalt topmøde eller under den 162 

næste COP. Den grønne omstilling begynder hos os selv, hos hvert enkelt af os og hos folk, 163 

der tager ansvar i fællesskab. 164 
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 165 

En grøn omstilling af vores samfund tager tid. Den er hverken fuldført i morgen eller i 166 

overmorgen. Men vi flytter os. For fem år siden var energibranchen imod at afskaffe kul. I 167 

dag er kul ved at være fortid i Danmark. Og så sent som i denne uge spillede 168 

transportbranchen ind med 12 konkrete forslag til regeringens klimastrategi. Så det går 169 

den helt rigtige vej, og undervejs bliver der både skabt arbejdspladser og et sundere miljø. 170 

 171 

Det er ikke kun Danmark, der er udfordret. Hele Europa og store dele af verden kæmper 172 

med virkningerne af krisen. Og den er ikke kun økonomisk. Krisen gjorde, at tilliden til 173 

vores politikere og vores systemer led et alvorligt knæk. Den tillid, vi tabte, skal genvindes. 174 

Og det er et stort arbejde. 175 

 176 

Jeg tror på det, vi gør. Og jeg tror på, at det virker. Og jeg er stolt over regeringens politik 177 

og de resultater, vi har opnået sammen med Socialdemokraterne og SF. Og jeg er 178 

imponeret over at sidde i regering med to partier, der er stålsatte og fokuserede på at løse 179 

den opgave. Sammen ønsker vi at forandre Danmark, så flere kommer i arbejde, og færre 180 

er på forsørgelse, og sammen ønsker vi at skabe bedre muligheder, for dem der har mindst. 181 

 182 

Vi er ikke nødvendigvis enige om alting. Sådan er det jo! Og jeg har haft mange gode 183 

kampe med Villy Søvndal. Både når vi var enige og uenige. Og jeg ser frem til et fortsat 184 

godt samarbejde med SF og deres nye leder. Men ingen skal være i tvivl om, at det kræver 185 

sammenhold og stålsathed at bringe Danmark på ret kurs igen. Også i regeringen. 186 

 187 

Vores gamle venner i Venstre ved du, hvor du har. Og for tiden er det i opposition. Sådan 188 

er det jo! Og det er helt fair, at Venstre har et brændende ønske om at vælte regeringen. 189 

Men i deres iver efter at udstille regeringens fejl synes Venstres at have glemt deres egen 190 

politik. På det punkt har Lars Løkke meget tilfælles med Mitt Romney. 191 

 192 

For hvad vil Venstre egentlig med magten? Udover at have den. Siden valget har Venstre 193 

løbende skiftet standpunkt til det pt. mest opportune. Ligesom Venstre har brugt det meste 194 

af deres sommerferie på at undsige elementer i den skatteaftale, de selv har indgået. En 195 

kurs selv Venstres venner i den borgelige opposition kalder for en zigzagkurs. 196 

 197 
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For der skal ikke herske tvivl om, at både regeringen og Radikale Venstre ønsker at 198 

samarbejde bredt. Men det kræver, at der er nogen at samarbejde med. Gennem de sidste 199 

11 måneder har regeringen gang på gang stået ved sit ord og bevist, at vi ønsker at 200 

samarbejde. Et samarbejde, der både har forandret udlændingepolitikken, sikret 201 

økonomiske reformer og den bredeste skatteaftale, siden Niels var leder af partiet. Men 202 

også et samarbejde, hvor der er indgået tydelige kompromiser. Et bredt samarbejde, som 203 

regeringen gerne vil fortsætte, men hvis Venstre hellere vil stå i ringhjørnet og gøre klar til 204 

valg, så er det Venstres valg. 205 

 206 

For selv om regeringen ønsker at inddrage den borgerlige opposition, vil vi meget gerne 207 

lave aftaler med Enhedslisten. Og gennem de sidste 11 måneder har vi lavet mange gode og 208 

solide aftaler med Enhedslisten. Og det vil vi også gøre fremover. For vi er i politik for at få 209 

ting gennemført og for at forandre Danmark. 210 

 211 

I Radikale Venstre tror vi på, at vi kan skabe en stærkere fremtid, hvis vi uddanner os 212 

bedre. Hvis de kommende generationer står på skuldrene af de forrige. Derfor vil vi sikre, 213 

at den kommende generation bliver den bedst uddannede. Og det begynder med 214 

folkeskolen. Vi vil skabe fremtidens skole. Den skal bygge på den danske skoles markante 215 

styrker og det bedste fra verden omkring os. Det vi kan se, og det som vi ved, virker. 216 

 217 

For vores folkeskole skal være langt bedre. Vores børn har brug for et stærkere fagligt 218 

fundament, og vi har et ansvar for at opdrage vores børn til at tage ansvar. Både for dem 219 

selv og for vores fællesskab. 220 

 221 

Vi vil have en folkeskole, hvor der ikke kun er god til tid at lære at læse, regne og skrive. 222 

Men hvor der også god tid til fysisk aktivitet, kreative fag og lektiehjælp. Og så skal skolen 223 

lære vores børn at være medborgere. 224 

 225 

Det er regeringens ansvar at skabe grundlaget for flere arbejdspladser og sikre bedre 226 

muligheder for dem, der har mindst. Men hvis vi for alvor vil forandre Danmark, skal vi stå 227 

sammen. Kun sammen kan vi skabe en forandring. For tingene hænger sammen. 228 

Regeringens kickstart løser ikke vores problemer alene, det kræver, at folk bruger deres 229 

efterlønsudbetalinger, det kræver at virksomhederne investerer. Skal den grønne 230 
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omstilling af vores samfund lykkes fuldt ud, kræver det, at vi alle tage del i den. Og kun 231 

hvis vi styrker vores skoler, kan de fremtidige generationer være med til at løfte vores 232 

samfund og tage ansvar. 233 

 234 

Og det kræver, at vi alle tager ansvar. 235 

 236 

Til slut vil jeg gerne sige tak. Jeg er stolt over de resultater, vi har opnået. Vi har tidligere 237 

været i stormvejr, og vi kommer det helt sikkert igen, for træerne vokser aldrig ind i 238 

himlen. Sådan er det jo! Derfor vil jeg gerne takke Morten, Martin, Uffe, Manu og Christian 239 

– I gør en solid indsats. Og jeg vil gerne takke folketingsgruppen og medarbejderne på 240 

sekretariatet for en forrygende indsats. Radikal Ungdom, det kan godt være, at I går ind for 241 

bigami, men jeg håber, at I fortsat vil være tro mod Radikale, for I er godt nok seje, når det 242 

kommer til kampagner og gang på gang at yde en ekstraordinær indsats. Og en stor tak til 243 

vores tillidsfolk, medlemmer og frivillige samt jer, der er her i dag. Tak! Jeres indsats er 244 

forudsætningen for, at det lykkes. 245 

 246 

Lad os fortsat tage ansvar og sammen forandre Danmark. 247 

 248 

Godt landsmøde! 249 

(2,863 words) 250 
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Det var den 6. marts 2011. 1 

I den lille syriske by Deraa stod femten skoledrenge samlet foran en mur. På muren havde de på arabisk skrevet: "Folket 2 

ønsker at vælte regimet." Sådan begyndte den syriske opstand. Nogle streger på en mur, der blev mødt med vold og 3 

uretfærdighed. 4 

De femten skoledrenge blev arresteret. De femten skoledrenge blev tortureret. Og da byens borgere gik på gaden for at 5 

demonstrere, greb sikkerhedsstyrkerne hårdt ind. Flere blev dræbt og hundreder såret. 6 

I dag er millioner af mennesker på flugt - 100.000 mennesker er dræbt. Fra dansk side har vi forsøgt at hjælpe en 7 

fortvivlende lille del af de mange mennesker, der er fordrevet fra deres hjem. Med fødevarer og lægehjælp forsøger vi at 8 

lindre smerten for en uskyldig befolkning, der er på flugt. 9 

-------- 10 

Men regimets angreb på sin egen befolkning har vi måttet se på i tavs afmagt. På grund af konflikterne i FNs 11 

Sikkerhedsråd har vi siddet handlingslammede, selvom vi udmærket har været klar over, hvad der er foregået. Og jeg tror 12 

at alle er klar over, at der bliver begået overgreb på begge sider af konflikten. 13 

Men der er forskelle. Volden. Den inhumane terror, regimet har udsat sin egen befolkning for. Og drabene selvfølgelig. 14 

Og ja, lad os sige det som det er: Massemordet. 15 

Den 21. august blev flere end 1.000 mennesker slået ihjel med kemiske våben i en forstad til Damaskus. Mænd, kvinder 16 

og børn mistede livet, da de indåndede en dødelig giftgas. Det er der, vi er endt, fordi femten skoledrenge tillod sig at 17 

demonstrere mod et regime, der ikke under sin befolkning de mest basale rettigheder og muligheder i livet. 18 

------ 19 

Vi har - verden har - et ansvar for, at kemiske våben ikke bruges igen. At kemiske våben ikke bliver en del af verdens da 20 

endnu dybere uorden. Derfor støtter vi alle de initiativer, der har det som mål. Fordi vi tror på ét verdenssamfund, der 21 

bygger på ret. Ikke på magt. Dilemmaet er, at det kan lede til en handling uden mandat fra FNs Sikkerhedsråd. Det er et 22 

forfærdeligt dilemma, som der ikke er en let løsning på. 23 

Og det er et dilemma, vi i folketingsgruppen og i partiet i årevis har diskuteret, og som vi nok kommer til at diskutere i 24 

mange år fremover. Vi radikale har over mange år drøftet kriterier for at handle, når FN er handlingslammet, fordi vi har 25 
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stået i lignende situationer før. Fordi vi kender konsekvenserne af et internationalt samfund, der ikke kan enes om at 26 

gribe ind. Fordi vi husker Kosovo. Fordi vi husker Rwanda. 27 

------- 28 

Det betyder ikke, at vi tror, at krigen i Syrien har en militær løsning. Jeg påstår ikke, at der er én, sikker, god beslutning 29 

uden risici. Der gives ingen sikkerhed for, at der ikke er flere mennesker, der må flygte. Jeg forventer heller ikke, at alle er 30 

enige. For det er et dilemma. Og jeg mener ikke, der er et moralsk og et amoralsk svar. Men jeg mener, at der er et 31 

uafviseligt behov for at gøre, hvad vi kan, for at forhindre at angreb med kemiske våben gentages. Og for at de ansvarlige 32 

stilles til ansvar ved en domstol. Og når man har afsøgt alle de bedre alternativer, kan man i sidste ende ikke gøre andet 33 

end det, man selv i en særdeles vanskelig situation synes er det mest rigtige. 34 

Jeg håber på en fredelig løsning. Jeg håber, at Syrien overdrager sine kemiske våben. Og jeg er stolt over at være en del af 35 

en regering, der har gjort det klart, at vi vil gøre vores for at forhindre gentagelse af brug af kemiske våben - også hvis FN 36 

er handlingslammet. 37 

----- 38 

Det er når tingene sættes på spidsen, som de er blevet med situationen i Syrien, at vi tvinges til at overveje - igen og igen - 39 

hvad målet med vores politiske løsninger egentlig er? Hvorfor træffer vi de beslutninger, vi gør? Det er en tragisk 40 

baggrund, men det er godt at gøre sine motiver og overvejelser klare. 41 

Vi radikale har nu siddet i regering i to år, og de har mildt sagt været hektiske. Men midt i et intenst og stort arbejde er 42 

det vigtig at stoppe op. Træde et skridt tilbage og se på vores handlinger og om de leder os hen mod vores mål. Hvad er 43 

det vi vil? Med magten? Med ministerposterne? Med Danmark ...? 44 

Lad mig begynde med at sige, at der er meget jeg er stolt over, når det gælder denne regerings første to år. Noget af det 45 

allerførste, vi tog fat på, var noget af det der stod øverst på den radikale ønskeliste: At fjerne de fattigdomsydelser, der 46 

forhindrede tusindvis af børn i at tage del i det, der for andre børn i Danmark er selvfølgeligt i deres liv: 47 

Børnefødselsdage. Ferier. Fodboldtræningen i den lokale klub. Popcorn i biografen på en regnvejrsdag. 48 

Jeg er sikker på, at I som jeg husker, hvor meget det betød for os radikale at gøre op med VKOs fattigdomsydelser? Siden 49 

er det gået slag i slag med reformer, som vi radikale i årevis har argumenteret for. 50 
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- vi har gennemført en dagpengereform, vel at mærke med en rimelig indfasning! 51 

- vi har lavet en tilbagetrækningsreform 52 

- en skattereform 53 

- en reform af førtidspension og fleksjob 54 

- en kontanthjælpsreform 55 

- en SU-reform 56 

- en omfattende vækstplan 57 

- vi har fremlagt forslag om reform af sygedagpenge 58 

- vi er i gang med at gøre reformen af folkeskolen til virkelighed 59 

- og vi fremlægger snart forslag til reform af erhvervsuddannelserne 60 

Men listen over forandringer svarer ikke på, hvad det er vi vil med magten? Hvad vi vil med Danmark? 61 

Jeg vil gerne give et bud: Vi vil skabe muligheder for mennesker. Reelt lige muligheder for at forfølge ens drømme. Som 62 

myndige mennesker, der vil og kan tage ansvar for sig selv og for hinanden. Vi vil give tro på fremtiden. 63 

Konkret når vi bliver lidt længere i arbejdslivet, når en ung får uddannelse i stedet for kontanthjælp, når en enlig mor 64 

eller far får lidt mere ud af at gå på arbejde i en ellers presset hverdag. Det er et enkelt, stort mål. Men måske bliver vi af 65 

og til blufærdige - håber at det giver sig selv, at reformerne er et middel til bedre muligheder for mennesker. For myndige 66 

mennesker. 67 

Vi laver ikke reformer for reformernes skyld, men fordi de kan bringe os et sted hen, hvor der er bedre at være. For os 68 

som mennesker og for Danmark. Vores økonomiske politik skal både skabe arbejdspladser og sikre, at vi er tilstrækkeligt 69 

mange til at gøre arbejdet, der skaber velstand og dermed grundlaget for velfærd. 70 

Skal vi have alle med, må vi forholde os til, hvorfor det fortsat kun er omkring halvdelen af os, der er i arbejde. Derfor 71 

bestræbelsen på at åbne arbejdsmarkedet, så der er plads til flere - og til at vi kan yde hvad vi kan. Derfor glæder jeg mig 72 

også over, at der bliver skabt flere fleksjob. 73 

Med en stærk økonomi, der har brug for alle, kan vi sikre en større social balance og bedre muligheder for alle. Nogen 74 

siger, at man skal forandre for at bevare. Jeg tror snarere, at vi skal forandre for at kunne udvikle. Vi vil udvikle vores 75 

samfund så det giver tryghed og tro på fremtiden. 76 
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Der findes ikke nogen bedre overførselsindkomst end den viden og den dannelse, som vores børn og unge får i skoler og 77 

på gymnasier, tekniske skoler, højskoler o.s.v. Der findes ikke nogen bedre velfærdsydelse end muligheden for at kunne 78 

få og passe et job. Og få et nyt, hvis man mister det, som man har. 79 

-------- 80 

Konflikten om folkeskolen i foråret var og er smertefuld. Ingen kommer sig lige over at være lukket ude fra den 81 

arbejdsplads, man har viet meget mere end bare sit arbejdsliv til. Det kræver tid. Og det kræver troen på, at vi vil et fælles 82 

mål: 83 

-En skole, hvor alle børn udfordres 84 

-En skole, hvor børnenes sociale forhold ikke ses i deres faglige resultater. 85 

-En skole, som vi har tillid til, og hvor børn trives. 86 

Jeg håber, at mange deler vores ønske om at lægge konflikten bag os og stå sammen om at udvikle den ny skole i 87 

fælleskab. 88 

Dét er skolens fremtid: 89 

Veluddannede og engagerede voksne, der skaber skolen sammen med eleverne. Ledere, lærere, pædagoger og andre 90 

medarbejdere - i hverdagens samspil med eleverne og godt hjulpet af forældre, når vi løfter det medansvar vi har for 91 

skolen. 92 

En skole, hvor børn og lærere er mere sammen. 93 

Hvor der er mindre papirarbejde og større frihed i tilrettelæggelsen af hverdagen. 94 

-------- 95 

Vi radikale har om nogen været med til at definere og udvikle folkeskolen gennem årtier. Således har vi også et 96 

medansvar for, at meget er godt i folkeskolen. Men vi har også et medansvar for dét, som fortsat ikke er, som det skal 97 

være. Vi skriver 2013, og vi har i årtier talt om behovet for at bryde den negative sociale arv. Ikke desto mindre kan man 98 

endnu i dag ofte aflæse forældrenes uddannelsesniveau i børnenes karakterbog. 99 

Jeg anerkender og forstår skuffelsen over, at en konflikt blev udgangspunktet for en ny skole, der netop bygger på en 100 

grundlæggende tillid til lærernes faglighed og engagement. Men for enden af folkeskolereformen er et mål, som jeg tror, 101 
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vi alle er enige om. At alle danske børn og unge skal gives et fundament og et afsæt, der gør, at de ikke på forhånd er 102 

afskåret fra bestemte valg og muligheder i livet. 103 

Vi vil alle give vores børn og unge alt det vi selv har fået. Og meget mere til. Det er det, vores reform af folkeskolen 104 

handler om. 105 

-------- 106 

Ligesom konflikten om skolelærernes arbejde fik lov til at skygge for målet med reformen, har vi snakket meget om 107 

provenuet ved den lange række af økonomiske reformer. Og mindre om det, de gør muligt. 108 

Siden 2011 har vi hævet budgettet til studiestøtte og undervisning ved de videregående uddannelser med godt seks 109 

milliarder kroner. Altså seks MILLIARDER kroner. Vi har sat et mål: At 6 ud af 10 unge tager en videregående 110 

uddannelse. Det ser ud til at blive opnået flere år før vi havde håbet. 111 

Vi har efterhånden hørt uddannelsesminister Morten Østergaard prale af rekordsøgning og rekordoptag mange gange. 112 

Nogen sidder måske tilbage med en fornemmelse af, at det skulle være en form for naturlov. Det er det ikke. Det er en 113 

hård politisk prioritering, kan jeg love jer. Og det er reformerne, der giver råd til det. 114 

Ja, vi beder dem, der allerede har fået foden indenfor på et universitet eller en professionshøjskole om at engagere sig i 115 

deres studier og møde op til deres eksamener. Men ved I hvad? Det er med til at give endnu flere unge mennesker - 116 

uanset deres sociale baggrund, uanset hvad deres forældre laver eller hvad de synes om de valg, som deres børn træffer - 117 

muligheden for at bryde mønstre og betræde stier, deres forældre aldrig kom i nærheden af. 118 

-------- 119 

Egentlig tror jeg ikke, at nogen stiller spørgsmål til Radikale Venstres kompromisløshed, når det gælder vores ambition 120 

om muligheder for uddannelse gennem livet. Alligevel er der over 100 uddannelser, der ikke har været tilstrækkeligt i 121 

fokus - og som nok har stået i skyggen af den politiske og folkelige interesse for folkeskoler, gymnasier, 122 

professionshøjskoler og universiteter. 123 

Inden længe præsenterer vi i regeringen en reform af erhvervsuddannelserne. Over 100 uddannelser: tømrere, 124 

kølemontører, frisører, butiksassistenter, plastmagere - for blot at nævne få eksempler. Vi har brug for håndværkere, 125 

teknikere, mennesker, der er uddannet til at tage vare på handel og kontor. Mange afgørende færdigheder og 126 

kompetencer. 127 



Margrethe Vestager Landsmødetale 14 september 2013  
 
http://www.radikale.net/margrethe-vestager/indlaeg/2013/09/14/landsmoedetale-2013  
 

6 
 

Og ambitionen om at give alle unge danskere mulighed for at vælge retningen for deres liv forudsætter, at vi viser, at vi 128 

værdsætter alle former for talenter og ambitioner. Derfor er det bl.a. vores ambition med en reform af 129 

erhvervsuddannelserne, at det at vælge en uddannelse rettet direkte mod et erhverv, skal åbne mange døre - lige som det 130 

almene gymnasium. 131 

For kort tid siden besøgte jeg Den jyske Haandværkerskole. Jeg snakkede med flere tømrerlærlinge og spurgte dem, 132 

hvorfor de ville være tømrere: 133 

- det har jeg altid villet være, sagde den første 134 

- jeg er student og vil gerne have noget praktisk, et håndværk før jeg læser videre, sagde den anden 135 

- jeg vil gerne være selvstændig, sagde den tredje.... 136 

.... Så ansætter du bare alle os andre, sagde de to første til den sidste. 137 

Det er gode, selvstændige grunde til at tage en erhvervsuddannelse. Og dem er der allerede mange af. Vores opgave bliver 138 

at sikre, at der ikke er nogen undskyldninger for at lade være. 139 

------- 140 

Den kommende reform skal ikke alene hæve niveauet for hver enkelt erhvervsuddannelse. Respekten for det faglige 141 

niveau, som uddannelserne giver, skal også afspejle sig i en respekt for, at man skal have forudsætningerne i orden for at 142 

begynde på en af uddannelserne. Vi skal tilbyde unge som vælger erhvervsuddannelser et undervisningsmiljø der 143 

matcher gymnasiernes. 144 

Kunne man forestille sig, at gymnasieelever blev tvunget til at afbryde studierne, fordi biblioteket var løbet tør for bøger 145 

eller internettet brød ned? Nej. Derfor skal vi selvfølgelig gøre vores for, at der er praktikpladser i en virksomhed eller på 146 

et praktikcenter og dermed kunne garantere de unge, at de kan afslutte en uddannelse. 147 

------- 148 

Når vi ønsker, at langt flere danskere får en uddannelse, er det naturligvis ikke mindst fordi, at uddannelse er den bedste 149 

vej til at få sig et job. Og til at få et nyt, hvis man mister det man har. Med forårets vækstplan har vi leveret en sjældent set 150 

ambitiøs helhedsplan for at forbedre konkurrenceevnen for de danske virksomheder. For at gøre det mere attraktivt at 151 

drive og udvikle sin virksomhed i Danmark. 152 
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Med den store aftale om omstilling til grøn energi har vi genoplivet den danske drøm om, at vi kan gøre det godt ved at 153 

gøre det gode. Og kommunernes adgang til at lave klimatilpasning skaber både arbejdspladser og gør at vi kan håndtere 154 

stadig mere vand. Når vi følger op på Natur- og Landsbrugskommissionens rapport får vi igen mulighed for at skabe 155 

balance mellem miljø, klima og hensynet til arbejdspladser. 156 

Og med den kommende klimaplan tager vi endnu et kvantespring, ikke kun når det gælder om at sikre at Danmark 157 

forbliver et dejligt land at leve i, men også forbliver et land, hvor der er noget at leve af. Og sammen med 158 

ressourcestrategien og strategien for bæredygtighed (der gerne skal vise sammenhængen mellem miljø, sociale forhold og 159 

økonomi) så bliver det et grønt år, som vi tager fat på. 160 

Det er jeg stolt af. 161 

Og jeg er stolt af den tillid og respekt, der omgærer den danske, økonomiske politik. Det er lykkedes at holde hånden 162 

under beskæftigelsen. Det er lykkes at holde ledigheden lavere end i så mange andre lande. Der er stabilitet, en 163 

gældsætning, der er til at håndtere, lav rente og der er grund til forsigtig optimisme. 164 

Vores fokus på arbejdspladser og beskæftigelse behøver ingen nærmere forklaring. Og en lang række af vores reformer 165 

har som bekendt også haft som det væsentligste formål at vi bliver flere til at gøre arbejdet - og dermed skabe den 166 

velstand, der er grundlaget for vores velfærd. 167 

Med tilbagetrækningsreformen bad vi de ældre om at blive lidt længere. Med SU-reformen bad vi de unge om at træde til 168 

lidt tidligere. Med kontanthjælpsreformen har vi bedt alle, der kan, om at stille sig til rådighed. 169 

Men midt i stoltheden over resultaterne skal der også stilles selvkritiske spørgsmål: Har vi midt i snakken om 170 

arbejdsudbud og 2020-planer forsømt at fortælle, at der er en mening der rækker ud over bundlinjen? En mening der 171 

ikke først og fremmest har med den strukturelle saldo og mellemfristede fremskrivninger at gøre? For mig er dét at skabe 172 

mulighed for, at du kan få et job mere end et økonomisk mål. For mig at se er der ingen former for velfærd, der kan 173 

matche det at kunne tage vare på sig selv og sine egne. At tage ansvar for sig selv og for hinanden. Velfærd er naturligvis 174 

at understøtte dem, der ikke kan. Velfærd er tryghed, sundhed og uddannelse, uanset pengepung og baggrund. 175 

Men ingen velfærd overgår den frihed, den selvstændighed og de muligheder det giver hver enkelt og hver familie at være 176 

uafhængig af overførsler, krav, gæld og overvågning. 177 

------ 178 
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Samtidig er der borgere, for hvem det ikke er et alternativ at vælge retningen for sit eget liv. For hvem det ikke er en 179 

mulighed at forfølge ens drømme. Med afskaffelsen af fattigdomsydelserne gjorde vi gruppen mindre. 180 

I skattereformen prioriterede vi de ældre borgere, der er økonomisk dårligt stillede, og vi prioriterede de enlige forældre. 181 

Med reformen af førtidspensionen har vi løftet dem, der på urimelig vis var fanget på den gamle ordning. 182 

Og med vores forslag til en ændring af muligheden for sygedagpenge lægger vi op til, at tidsbegrænsningen ophæves for 183 

de hårdest ramte. Vi har med andre ord forandret vilkårene for det, som de fleste af os kan komme ud for. Det er det 184 

sikkerhedsnet eller endnu hellere den trampolin, der skal give et nyt afsæt, hvis vores liv udfordres af sociale nedture. 185 

-------- 186 

Men samfundet har blinde vinkler. Og jeg er stolt over, at vi i regeringen for tre dage siden kunne præsentere en række 187 

sociale 2020-mål. Stolt fordi det er et paradigmeskifte. Som den første regering stiller vi helt konkrete mål op, som vi 188 

forpligter os til at nå - og som vi er helt bevidste om, at vi vil blive stillet til ansvar for. 189 

Særlig stolt, fordi det var her i dette forum, at idéen første gang opstod. Det blev en del af regeringsgrundlaget. Og vi talte 190 

også om det sidste år. Jeg ved, at mange af jer her i salen var med, da vi for en håndfuld år siden igangsatte et stort fælles 191 

udviklingsprojekt mellem gruppe og bagland om en social 2015-plan. 192 

Over en halv sæson gennemførte vi en række ekspertmøder ude i landet og indsamlede viden om, hvad der virkede på en 193 

række udvalgte sociale spor. Vi lavede debatoplæg og fandt gode løsninger for udsatte børn, unge, psykisk syge, 194 

mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og mennesker, der var løsladt efter en udstået fængselsdom. 195 

Jeg vil derfor tillade mig at tildele jer her i salen en del af æren for dette nybrud i socialpolitikken i Danmark. 196 

For første gang er socialpolitikken ikke overladt til den enkelte kommunes indsats, enkeltstående handlingsplaner og 197 

satspulje-aftaler, men en helhedstænkning med konkrete mål. Det skal vi samarbejde med kommunerne om. De er 198 

allerede i gang. 199 

Med de sociale 2020-mål forpligter vi os: 200 

-For de børn og unge, som ikke kan bo hos deres forældre. 201 

-For de mennesker, som ikke har et hjem. 202 

-For de mennesker, hvis liv er styret af et misbrug. 203 
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Det er en grundlæggende radikal værdi at kunne tage ansvar for sig selv, men også for hinanden. Med de sociale 2020-204 

mål har vi indledt en ny tid i socialpolitikken, hvor målet må være at gå fra formelt lige muligheder til reelt lige 205 

muligheder for alle danskere. 206 

Det beviser, at det nytter at engagere sig i politikudvikling i det Radikale Venstre. At vi lytter. Også til hinanden. Og at vi 207 

flytter hinanden med argumenter. Ikke fra den ene dag til den anden. Men som forudsætning for fælles beslutninger, som 208 

vi alle står bag. Nu venter så det konkrete arbejde: At se på hvad der virker, hvad vi gør, hvordan vi gør det bedre - at 209 

handle for at nå målene. 210 

------- 211 

Jeg vil også gerne, benytte lejligheden til at takke S og SF for samarbejdet. Det er ikke let at regere, og man kan vel ikke 212 

sige, at alt går efter bogen. Men på en dag, hvor jeg har talt om at tage ansvar, synes jeg også, at det er på plads at kvittere 213 

til vores regeringspartnere. Når vi gør som vi gør. 214 

Når vi balancerer dansk økonomi og holder den ansvarlige retning. Når vi styrker Danmarks konkurrenceevne. Når vi 215 

fremmer social mobilitet og muligheder, for dem, der har mindst. Når vi omstiller vores samfund og skaber grønne 216 

resultater. Når vi holder et ansvarligt og langsigtet fokus på Danmarks udfordringer. 217 

Ja, så handler det alt sammen om at tage ansvar for os selv og tage ansvar for, at andre kan gøre det samme. Vi har vel 218 

alle begået et fejltrin eller to? Men vi har nået langt, langt flere resultater! 219 

Og ingen kan beskylde denne regering for at mangle mod eller is i maven, når der skal træffes svære beslutninger. Og jeg 220 

ved godt, at det overrasker nogen: Men vi lytter. Også til hinanden. Og vi flytter hinanden med argumenter. Ikke fra den 221 

ene dag til den anden. Men som forudsætning for fælles beslutninger, som vi alle står bag. 222 

Man siger sikkert meget om Helle Thorning-Schmidt og Annette Vilhelmsen, men det er nogle af de sejeste kvinder, jeg 223 

er stødt på. Tak. 224 

-------- 225 

Vi er på vej til valg - til kommunalbestyrelser og regionsråd. Lad mig sige det på den mest radikale måde, der findes. 226 

Jeg tror. 227 

På jer. 228 



Margrethe Vestager Landsmødetale 14 september 2013  
 
http://www.radikale.net/margrethe-vestager/indlaeg/2013/09/14/landsmoedetale-2013  
 

10 
 

Hele ministerholdet har i år været land og rige rundt for give en hånd, hvor vi kunne, og jeg må åbent sige, at jeg aldrig 229 

har været så fortrøstningsfuld forud for et valg, som jeg er denne gang. Et godt forarbejde. Så gode kandidater. Så meget 230 

mod på at kaste sig ud i valgkamp! 231 

Jeg håber, at vi bliver et større hold. Som tør at samarbejde, med dem der vil. 232 

-------- 233 

Jeg har nu talt længe om politik som det muliges kunst. Om det vi kan gennemføre når vi samarbejder med dem, der vil - 234 

både regeringens parlamentariske grundlag og folketingets andre partier. Tak for samspil og modspil. Det er når vi 235 

samler os om fælles mål, at vi finder fælles løsninger. Men politik er ikke kun det muliges kunst. Det er også 236 

begrænsningens kunst. 237 

Der er meget, som vi som politikere i respekt for menneskers egen råderet og for menneskers fællesskab skal lade være. 238 

Det gælder tillidsmændene på Danish Crown. Der i en klar erkendelse af, at det kræver konkurrencekraft at bevare 239 

arbejdspladser, investerer en del af deres løn i lavere omkostninger og mere arbejde. De stemmer om det i disse dage. 240 

Deres valg har jeg stor respekt for. Fagbevægelse og arbejdsgivere tager ansvar. 241 

Respekt. Det har vi også for det frivillige arbejde. F.eks. for familievennerne i foreningen Home-start: ”Grete” er gennem 242 

lang tid kommet som frivillig familieven hos en enlig far og hans tre små børn. To af børnene er tvillinger, et af børnene 243 

har et handicap, og da faren i sin tid besluttede sig for at bede om hjælp, var han netop raskmeldt efter en operation. 244 

Grete begyndte at besøge familien en gang om ugen. 245 

Og det er nok ikke for meget sagt, at hun mødte en familie på randen af et sammenbrud. 246 

Hver morgen kunne naboerne se faren pakke den lille families barnevogn og begive sig ud på de tre kilometers travetur til 247 

børnehaven. Og sidst på dagen samme vej - igen på gåben. Resten af dagen brugte han på at søge job. Længe uden held. 248 

Ikke desto mindre udviklede Gretes besøg sig efterhånden til regulære fester. Uanset om de spiste lasagne og drak saft af 249 

høje glas, eller der bare stod grød på bordet, så var faren fast besluttet på at gøre noget særligt for, at den ene dag om 250 

ugen, hvor Grete kom, ikke skulle være som alle de andre dage. 251 
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I begyndelsen var det Gretes ugentlige besøg, der var lyspunktet i en grå hverdag, men efterhånden fik faren mere og 252 

mere overskud. Om få måneder vil Grete nu aflægge sit sidste ”officielle” besøg hos familien. Måske vil de fortsat ses som 253 

gamle venner eller naboer ville gøre, men faren vil snart være helt selvkørende. Han har fået både fuldtidsarbejde og bil. 254 

Ingen kan påstå, at det er Grete, der har fået familien tilbage på fode. Det har faren selv. Men jeg glæder mig over, at 255 

Grete tog et ansvar for at give et fremmed menneske mod på livet og muligheden for en ny start. Og det er sandsynligt, at 256 

faren selv bliver frivillig, når han er klar til det. 257 

Familievennerne gør en indsats. Det er de ikke alene om. Næsten halvdelen af alle danskere bidrager med en frivillig 258 

indsats, som giver mening for dem selv og for andre. 259 

Som medlem af et politisk parti - jer! 260 

Som træner eller spejderleder. 261 

Som besøgsven eller samtalepartner i en livslinie. 262 

I beboerforeninger eller som aktiv i internationale organisationer. 263 

Den frivillige indsats er med til at gøre Danmark til Danmark. Det giver tro på fremtiden - for danskernes vilje til at give 264 

en frivillig hånd afhænger ikke af politik. Den afhænger af os selv. 265 

Og jeg synes, vi skylder alle frivillige - jer alle - en stor, varm tak, fordi I tager et ansvar, og fordi I tør give håb til andre 266 

end jer selv! 267 

Tak! 268 

Og godt landsmøde. 269 

(4,137 words) 270 
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