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Landsmødeudtalelse: Håb, frihed og fællesskab 

SF’s vision er i sin grundtanke optimistisk og frigørende. At frihed skal være for alle og ikke for de få. At alle 

mennesker er unikke og skal have mulighed for at forme netop det liv, de ønsker sig. At ens sociale, 

geografiske, kulturelle og økonomiske baggrund ikke skal begrænse den enkeltes livsmuligheder. Vi 

betragter ikke mennesker som forbrugere eller klienter, men som samfundsborgere med lige rettigheder.  

Frihed for alle forudsætter en grundlæggende forandring af Danmark, Europa og verden, baseret på 

solidariske værdier. SF vil samle den brede befolkning i en alliance for forandringer, der udvider 

demokratiet, styrker fællesskabet, fremmer lighed og sikrer bæredygtighed. Målet er et socialistisk 

samfund, der på bæredygtigt grundlag skaber størst mulig velfærd, velstand, frihed og flest muligheder for 

alle mennesker. 

Frihed for alle kræver stærke fællesskaber. Fællesskaber med plads til den enkelte. Der giver muligheder, 

men pålægger også mennesker et ansvar i forhold til fællesskabet og sit eget liv. Vi tror både på stærke 

velfærdsinstitutioner, men også behovet for et stærkt civilsamfund. Vi tror på, at en høj grad af økonomisk 

lighed giver frihed til flere og styrker et lands sammenhængskraft.  

Fællesskab forudsætter, at vi deler nogle grundlæggende værdier. Vi er alle forskellige, men vi skal alle 

respektere de frihedsrettigheder, som er sikret gennem generationer. Vi vil stå op imod reaktionære 

kulturer, ideologier og holdninger, som fratager folk deres helt basale rettigheder, og vi vil kæmpe imod 

indskrænkning af vores frihedsrettigheder og retssikkerhed  

Uligheden stiger, klimaforandringerne påvirker millioner af menneskers liv og historisk mange mennesker 
er på flugt fra krig og personlig forfølgelse. Flere mennesker går ned med stress, arbejdsmarkedet er blevet 
mere usikkert og samtidig er den verden, vi kender, i hastig forandring med nye teknologiske landvindinger. 
Teknologier, der giver fantastiske muligheder, men som også risikerer at sende flere ud i arbejdsløshed og 
koncentrere magten hos de få, hvis markedskræfterne får lov at råde frit.  Men den gode nyhed er, at vi kan 
forandre samfundet til det bedre. Der er håb om en bedre fremtid, hvis vi tør og vil. 

SF er et socialistisk parti og et folkeparti. Og vi har altid været et parti, der arbejder både parlamentarisk og 

udenomsparlamentarisk for et bedre samfund. SF er ikke bare et parti, der udvikler ny politik, analyserer de 

udfordringer, som samfundet står overfor, og kommer med de nemme løsninger. Vi ved, at forandringer 

tager tid og kræver en helhjertet indsats. Men vi ved også, at det kan lade sig gøre at ændre vores samfund 

ved at søge indflydelsen, der hvor det giver mening. Der er brug for visioner for, hvordan vi løser de 

problemer, vi står overfor, og hvordan vi gør en reel indsats for at sætte alle mennesker fri.  

SF vil i den kommende tid særligt sætte fokus på fem områder, som skal bringe os tættere vores politiske 

vision:  

1. Vi vil bekæmpe den stigende ulighed 

Vi ønsker at skabe et mere lige samfund, hvor alle mennesker er en del af fællesskabet.  

Vi fødes ikke med lige muligheder, og derfor ligger en vigtig del af kampen mod ulighed netop i 

barndommen. Børn skal ikke sættes bagud fra begyndelsen af livet og få langt ringere mulighed for et godt 

liv. Vi vil kæmpe for, at ingen børn skal vokse op i fattigdom, at den tidlige indsats for udsatte børn 

intensiveres, og at der er flere voksne til børnene, når de er i vuggestue, børnehave, SFO og fritidshjem. 

Det kræver også lige og frie uddannelsesmuligheder for alle, uanset hvor man kommer fra, og at 

folkeskolen bliver mødestedet for børn fra alle samfundslag. Det kræver, at alle har fri og lige adgang til 
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forebyggende rådgivning og behandling, når de er syge, uanset om de har en fysisk eller psykisk sygdom. 

Det kræver, at alle mennesker har et værdigt levegrundlag, uanset hvilken situation i livet, de står i.  Og så 

kræver det, at mennesker har mulighed for at finde et sted at bo, uanset hvor man kommer fra, og hvad 

man tjener. 

Vi har brug for en ny beskæftigelses- og socialpolitik, der har fokus på at give den enkelte borger ansvar for 
eget liv, samtidig med at de hjælpes til at indgå i meningsfulde fællesskaber og bidrage med det, de kan. 
Det indebærer blandt andet, at borgeren så hurtigt som muligt skal hjælpes til at komme tilbage i arbejde 
eller afklares til enten fleksjob, revalidering eller førtidspension afhængigt af deres arbejdsevne. Vi skal give 
borgerne håndfaste rettigheder i mødet med systemet, så de hurtigere kan blive en del af det fællesskab, 
som kan virke så uoverskueligt for en stund. 
 
Derfor er vi også klar til at øge beskatningen for dem, som ejer mest. Vi vil indføre en formueskat samt 
hæve skatten på arbejdsfri gevinster så som aktiespekulation og arv og sikre, at skatteunddragende og 
skatteomgående virksomheder kommer til at bidrage med deres fair andel til fællesskabet. Målet er at 
styrke velfærden og dermed sikre øget frihed og langt bedre muligheder for de mange. 
 
Også de mennesker, der er nye i vores land skal med i fællesskabet, hvis de skal have lige muligheder for at 
sikre sig et frit og godt liv i Danmark. Vi vil ikke acceptere, at man skaber et politisk “dem” og “os”. Vi tror 
på at integrationen kan lykkes, hvis vi støtter vores nye medborgere med et værdigt levegrundlag, 
målrettet uddannelse og mulighed for deltagelse i et aktivt civilsamfund. Til gengæld har vi en forventning 
om, at man som ny medborger bidrager aktivt til fællesskabet og respekterer de love og frihedsrettigheder, 
som vi har bygget det danske samfund på. 
 
2. Vi vil give danskerne mere ro på 

Ligeså vigtigt det er med fællesskab, ligeså vigtigt er det, at vi får skabt et fællesskab, hvor alle kan tåle at 

være. De seneste år har flere mennesker haft svært ved at leve op til de forventninger, som de stiller til sig 

selv, og som vi stiller til hinanden. Vi har for meget fart på.  

Stadig flere mennesker er pressede, og derfor er stress, angst og depression blevet folkesygdomme. Det 

gælder både børn, unge, arbejdsløse og mange med et stresset arbejdsliv. Det er på tide at gå en anden vej 

– væk fra præstationsræset, væk fra konkurrencestaten.  

Vi vil give hinanden mere ro på. Vi vil give børn mere tid til at være børn. Vi vil sætte fokus på de ting, man 
ikke kan måle på i daginstitutionerne og i skolen, men som er mindst ligeså vigtige, som de ting, vi kan se i 
testresultaterne. I uddannelsessystemet bukker børn og unge under for stress og mistrivsel. For at gøre op 
med det, må vi investere i uddannelse og sætte god trivsel og studiemiljø på dagsordenen. Vi vil give 
mulighed for at fordybe sig og blive klogere igennem hele livet. Vi vil give alle arbejdstagere tryghed på 
arbejdsmarkedet og et trygt arbejdsliv med plads og ro til, at vi som mennesker kan bidrage positivt til 
vores omgivelser. Vi skal have genvundet respekten for fritiden og genetableret balancen mellem fritid og 
arbejdsliv. Vi sætte de offentligt ansatte fri og erstatte et kontrolregime med mere tillid til faglighed.  
Der skal være tid til oplevelser, glæde og følelser. Vi vil give danskerne mere ro på.  
 
3. Vi vil gøre Danmark til det grønneste land i verden 

Menneskeskabte klimaforandringer er en realitet, og vi ødelægger vores klode for fremtidige generationer, 

hvis ikke vi handler nu. Vi skal sætte ind mod luftforurening, sætte klare politiske mål om at udfase de 

fossile brændstoffer og styrke den offentlige transport, så flere får gode alternativer til bilen.  
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Vi vil regulere og begrænse landbrugets brug af pesticider, fosfor og kvælstof og passe på vores grundvand, 

så der er rent og sundt drikkevand til kommende generationer. Vi skal sikre en rig natur og vende 

tilbagegangen i dyrearter, insekter og planter. Desuden skal vi regulere landbrugets udledning af 

drivhusgasser – landbruget skal også bidrage til at opfylde vores klimamål. 

Vi skal genanvende mere, investere i grøn forskning og skabe nye grønne arbejdspladser. Vi skal være 
ambitiøse og presse virksomheder og offentlige institutioner i en grønnere retning. Vi opleve i disse år, at 
flere tager et aktivt valg om at være politiske forbrugere. Det er godt, men vil vi den grønne omstilling er 
der først og fremmest brug for strukturelle løsninger. 
 
Vores børn og unge skal blive mere bevidste om klimaforandringerne, og vi skal klæde dem godt på i 

uddannelsessystemet til at være med til at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor. 

4. Vi vil styrke Danmarks indsats i de internationale fællesskaber 

Vi er dybt afhængige af forpligtende internationalt samarbejde for at kunne løse problemerne på tværs af 

landene med ulighed, klimaforandringer, flygtningestrømme mv. Vi skal bruge EU til at genvinde 

demokratisk kontrol og mulighed for regulering på områder, som ikke længere kan håndteres nationalt. Vi 

ved, at klimaproblemerne og styringen af den internationale kapital ikke kun løses gennem nationalstaten, 

men gennem et stærkt EU og et mere handlekraftigt FN. 

Vi skal ikke bare bakke op om de internationale konventioner og aftaler, men også videreudvikle dem, 

styrke dem og tale dem op, så vi kan skabe en mere retfærdig og bæredygtig udvikling i verden.  

For verden bliver mere og mere skæv. De rigeste bliver rigere, imens millioner af mennesker lever i 

fattigdom eller er på flugt fra krige, forfølgelse og klimaforandringer. Det skal blandt andet bekæmpes 

gennem lang bedre handelsmuligheder for de fattige lande, en styrket udviklingsbistand med fokus på 

demokrati og fattigdomsbekæmpelse, og aktiv økonomisk og politisk støtte til FN. Alle mennesker på tværs 

af landegrænser skal vokse op i tryghed og med lige muligheder for fremtiden.  

5. Vi vil styrke demokratiet 

Demokratiet er dyrebart. Der er noget grundlæggende rigtigt ved at give mennesker indflydelse på de 

beslutninger, der påvirker deres liv. SF vil styrke demokratiet både lokalt, nationalt og internationalt. 

Beslutningsprocesserne skal åbnes op, så flere kan deltage og flere får mulighed for at udfordre 

magthavere og beslutningstagere. Demokratiet skal bredes ud, så det omfatter alle områder af samfundet 

og udfoldes mere i den private og den offentlige sektor. 

Lokalt skal det kommunale selvstyre styrkes og demokratiet åbnes op ved at give borgerne mulighed for at 

sætte forslag på dagsordenen og stille forespørgsler. Det kan bredes ud ved at give borgerne direkte 

indflydelse på en del af kommunens/regionens budget og ved at styrke medarbejdernes indflydelse. 

Nationalt skal demokratiet styrkes ved at anvende lignende tiltag, men også ved at sikre åbenhed i 

beslutningsprocessen. Det kræver blandt andet en ændring af offentlighedsloven, og at Folketinget får 

bedre mulighed for at føre kontrol med regeringen og dens ministre, så det også for betydelige mindretal 

bliver muligt at undersøge, om en minister eller et ministerium forvalter i strid med loven. Samtidig skal 

demokratiet bredes ud, ved at sikre bedre vilkår for medarbejderdrevne virksomheder med solid rod i 

lokalsamfundet og der skal mere elev- og studenterdemokrati på vores uddannelser. Internationalt står 

kampen for demokrati på mange fronter, det gælder både samarbejdet med demokratibevægelser og 

fælles internationale indsatser for at undgå skatteunddragelse og stække multinationale selskabers magt. 
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På vej mod et folketingsvalg  

SF’s mål er, at få flyttet Danmark væsentlige skridt i retning af disse visioner. SF er røde stemmer, der 

arbejder. Visioner skal ikke forblive fine pamfletter. Visioner skal udmøntes i konkrete forandringer. 

Det kræver først og fremmest et flertal til rød blok med et styrket SF ved næste folketingsvalg. Her vil en 

stemme på SF være en stemme på et mere lige og bæredygtigt Danmark. Og det vil være en stemme på en 

ny regering.  

SF vil til hver en tid placere sig der, hvor vi vurderer, at vi har bedst mulighed for at gøre vores visioner til 

virkelighed. Er der et rødt flertal, vil SF foretage en konkret politisk vurdering af om, vi skal indgå i en 

regering, være støtteparti eller være i opposition. En af de vigtigste opgaver for SF’s landsledelse efter et 

valg, vil være at beslutte, hvor SF skal placere sig. Det skal ske på baggrund af en samlet vurdering af 

opnåede politiske indrømmelser af vores politiske krav, regeringsgrundlag, SF’s parlamentariske styrke 

samt muligheden for at kunne samle flertal for vores politik.  

SF vil inden et folketingsvalg fremlægge konkrete krav til en ny regering. Kravene vil blive formuleret ud fra 

den vision, som er beskrevet oven for. Den politiske vision og de konkrete politiske krav, som SF 

fremlægger frem mod valget skal vise, at der er et stærkt alternativ til blå blok, og gøre det klart, hvilken 

politik SF kæmper for og vil forfølge. Vi tør godt påtage os ansvaret for at skabe de nødvendige 

forandringer og genskabe håbet om et andet Danmark.  


