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______________________________________________________________________________ 
 
1.0  Indledning – velfærdskampen fortsætter 
Det danske velfærdssamfund er resultatet af en løbende kamp om sociale og politiske rettigheder i 
Danmark. Arbejderbevægelsens historiske kamp for bedre sociale vilkår skabte fundamentet for et 
velfærdssamfund i Danmark og tvang borgerskabet til et kompromis om det danske arbejdsmarked 
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og til politiske indrømmelser til arbejderklassen i begyndelsen af det 20. århundrede. At vi i 
Danmark har en så stor omfordeling og en relativt lang række rettigheder, er dog ikke tilfældigt, og 
lå ikke i kortene da de store klassekompromisser blev indgået med Hovedaftalen i 1899 og 
Steinckes socialreform i 1933. Det er et resultat af en politisk kamp, der til stadighed udspiller sig.  
 
I dag er velfærdsstaten under pres fra borgerlige og liberalistiske kræfter, der ønsker at forvandle 
Danmark grundlæggende. Med afsæt i de demografiske og internationale økonomiske udfordringer 
og trusler mod den danske økonomi, angriber de borgerlige kræfter i disse år den danske velfærd.  
 
Således fortsætter den politiske kamp om velfærdsstaten og borgernes rettigheder. SFU mener 
ikke, velfærdsstaten som vi kender den, er perfekt. Dette papir er ikke et socialdemokratisk forsvar 
for alt det bestående. Vi slås for flere og udvidede rettigheder for borgerne, for større omfordeling 
og for mere demokrati. I sidste ende er SFU’s vision at gøre velfærdssamfundet overflødigt ved et 
opgør med kapitalismen. Som samfundet ser ud i dag, er et velfærdssamfund dog en 
nødvendighed for at skabe mest mulig omfordeling og livskvalitet for Danmarks borgere. 
   
Velfærdsstaten, og den politiske kamp som den er i kraft af sit omfang, er omdrejningspunktet for 
henholdsvis danskernes tilværelse og for dansk politik. SFU vil i dette papir give en analyse og 
kritik af det bestående velfærdssamfund, svare på de udfordringer vi står overfor og formulere en 
række visioner for et mere solidarisk og demokratisk velfærdssamfund. 
 
2.0 Velfærd er ikke bare velfærd 
Lidt forsimplet findes der tre forskellige velfærdsmodeller. De er helt grundlæggende forskelligt 
indrettede og har vidt forskellige effekter.  
 
2.1 Den liberalistiske velfærdsmodel 
Denne velfærdsmodel er markedsbaseret og bygger på private forsikringer mod arbejdsløshed 
osv. Modellen bygger på et princip om, at kun de allerfattigste har ret til ydelser fra det offentlige og 
dette kun i et meget begrænset omfang. Disse ydelser finansieres over skatten. Ydelserne er 
relativt lave og er betalt af den resterende befolkning, der ingen ydelser modtager. De offentlige 
ydelser får status af en art fattighjælp, og ”working poor”-fænomenet er meget udbredt. 
En af denne velfærdsmodels laster er, at der er en meget ringe udligning mellem de forskellige 
klasser. Eksempler er USA og England.  
 
2.2 Den konservative velfærdsmodel 
Den konservative eller ”korporatistiske” velfærdsmodel baserer sig på et forsikringsprincip, som det 
kendes fra Tyskland. Grundprincippet er, at sociale rettigheder er noget, man kan gøre sig fortjent 
til ved sammen med arbejdsgiveren at betale obligatoriske bidrag, eller forsikringspræmier om man 
vil. Sociale rettigheder er altså knyttet til beskæftigelse og indkomst. Jo mere man har indbetalt, jo 
mere får man tilbage. Velfærdsmodellen baserer sig også stærkt på familien som enhed og 
fastholder på den måde traditionelle, undertrykkende kønsrollemønstre. En stor del af velfærden 
bliver varetaget af velgørende organisationer eller religiøse menigheder. Dette er en ordning, der 
alt andet end favoriserer socialt udsatte grupper, og som et resultat af sin delvist 
arbejdsgiverbetalte forsikringspræmier skaber et rigidt arbejdsmarked. Modellen er kendt fra lande 
som Tyskland og Østrig. 
 
2.3 Den universelle velfærdsmodel 
Hvor det med både den liberalistiske og den konservative velfærdsmodel er dem med de højeste 
indkomster og de stabilt beskæftigede, der begunstiges, er fokus og begunstigelsen med den 
universelle velfærdsmodel rettet mod nogle helt andre samfundslag. Denne model har en høj grad 
af udligning mellem samfundets borgere, og det er således de laveste indkomster, de ustabilt 
beskæftigede og børnefamilier, der tages hånd om her. Her er det fællesskabet, der er i centrum. 
 
Hvor rettigheder for de andre modellers vedkommende er noget man optjener og gør sig fortjent til, 
er det i den universelle velfærdsmodel noget, som man tildeles alene i kraft af ens medborgerskab 
af samfundet. I den universelle model opvejes det højere skatteniveau af mere begunstigende 
ydelser, der er universelle, og af frie og gratis services. Denne model er således med til at udviske 
de samfundsmæssige skel og skabe bedre muligheder for de fleste til at forme deres liv i 
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overensstemmelse med deres ønsker. Modellen kaldes også den socialdemokratiske 
velfærdsmodel og er kendt fra lande som Danmark og Sverige. 
 
2.4 Velfærd for alle! 
I SFU mener vi ikke, at det er klogt at sætte samfundets svageste i en offerrolle og lade sociale 
ydelser bygge på et barmhjertighedsprincip. Vi mener, at social tryghed og basale services er 
noget, man skal have ret til, og ikke noget man skal forsikre eller købe sig til. SFU og venstrefløjen 
har en vis del af æren for opbygningen af den universelle velfærdsstat i Danmark, og i valget 
mellem disse tre eksisterende modeller foretrækker vi ubetinget den universelle. Vi stiller os dog 
ikke tilfredse med den nuværende velfærdsstat. Vi vil et socialistisk samfund, som i sin natur er et 
velfærdssamfund, fordi der er lighed mellem mennesker og social tryghed for alle. Et samfund som 
frigør det enkelte menneske og giver det magt over rammerne for dets hverdag. Og som udvider 
de sociale rettigheder i form af retten til arbejde, mad, tryghed, bolig og uddannelse. Det er på kort 
sigt en kamp for flere og bedre gratis velfærdsrettigheder, - på sigt en revolutionær kamp for et 
andet samfund. SFU vil udligne økonomiske og magtmæssige klasseforskelle og skabe lige 
muligheder for alle. 
 
SFU vender sig imod en socialdemokratisk formynderstat. Vi ønsker ikke, at mennesker skal 
reduceres til en marginaliseret klient af et velfærdsregime. Vi ønsker ikke, at velfærdsstaten 
udvikler sig til et enormt bureaukrati. Vi ønsker derimod en folkesocialistisk velfærdsstat, hvor den 
enkelte gives ansvar i stedet for at blive umyndiggjort. Velfærdsstaten skal bygge på fællesskabet, 
og det skal således ikke være private firmaer og markedskræfter, der står for velfærden. Velfærd 
er noget vi laver sammen, i fællesskab, med staten som garant. Velfærden skal være for alle, ikke 
for de få udvalgte! 
 

3.0 Udfordringer for velfærdsstaten  
Velfærdsstaten står aktuelt over for en række udfordringer af både politisk, demografisk og 
økonomisk karakter. Disse udfordringer bruges i høj grad af de borgerlige partier til at argumentere 
for, at en afmontering af velfærdssamfundet er nødvendig. SFU er ikke enig heri. Vi mener godt, at 
man kan bevare velfærdssamfundet på trods af de nævnte udfordringer. Derfor vil SFU i det 
følgende præsentere sine løsningsforslag til de problemer, der umiddelbart truer den nuværende 
velfærdsmodel. 
 
3.1 Demografiske udfordringer 
I de kommende årtier vil der ske en forskydning mellem aldersgrupperne i det danske samfund, så 
den ældre del af befolkningen vil vokse i forhold til den øvrige befolkning. Denne udvikling 
kendetegner hele den vestlige verden, men er faktisk relativt mindre i Danmark pga. vores 
universelle velfærdsmodel, der løser en række sociale og økonomiske problemer, der ellers ville 
have påvirket den demografiske udvikling i negativ retning.  
 
Overfor disse udfordringer findes to yderpunkter: Det ene hævder, at ældrebyrden vil blive en 
bombe under velfærdsstaten. At denne ældrebombe gør det bydende nødvendigt med store 
nedskæringer som eksempelvis afskaffelse af efterlønnen. Det andet yderpunkt nægter, at en øget 
ældrebyrde er på vej, og hvis den er, så løser problemet sig selv. SFU anser begge syn på den 
demografiske udvikling i det danske samfund for falske og som udtryk for særinteresser frem for en 
løsning af de faktuelle udfordringer.  
 
3.1.1 SFU's løsning: Lavere udgifter, højere indtæg ter, større fleksibilitet og 
menneskelighed. 
SFU ønsker at imødegå den demografiske udvikling ved på én gang at nedbringe udgifterne til 
overførselsindkomster til den ældre del af befolkningen, hæve erhvervsfrekvensen for denne 
befolkningsgruppe (dermed indirekte skatteindtægterne) og samtidig sikre bedre forhold for ældre 
erhvervsaktive. 
 
SFU vil bevare pensionsalderen for folkepension og efterløn. SFU anerkender, at der er mange 
både psykisk og fysisk nedslidte på det danske arbejdsmarked. Forslagene om at hæve 
pensionsalderen kommer ikke fra de nedslidte industriarbejdere men fra arbejdsgiverne og dele af 
den intellektuelle og politiske elite. De nødvendige reformer ønsker SFU at gennemføre ved at: 
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• Det skal være muligt for efterlønsmodtagere at arbejde flere timer ved siden af efterlønnen. 
• Afskaffelse af ældrechecken. Pengene herfra bruges i stedet på øgede tillægspensioner til 

de dårligst stillede ældre. Ældrechecken er i sin nuværende form unødvendig valgflæsk, 
der ikke løser nogle reelle problemer 

• Skabelse af senior-jobs, der er jobs med færre arbejdstimer og mindre fysisk arbejde. Disse 
jobs vil hovedsageligt være en moderering af allerede eksisterende arbejdspladser, så den 
ældre har mulighed for at blive på sin arbejdsplads. Der ydes, om nødvendigt, et offentligt 
tilskud på maksimalt 100.000 kr. om året til både private og offentlige seniorjobs. Det skal 
være muligt at få et senior-job, når vedkommende er fyldt 55 år.  

• Nedbringe antallet af arbejdsskader så færre tvinges ud af arbejdsmarkedet. 
• Få flere indvandrere i arbejde. Heri ligger en enorm uudnyttet ressource. 

 
3.2 Udflytning af arbejdspladser 
I den seneste tid har vi været vidner til flere store udflytninger af danske arbejdspladser til lande 
med lavere lønomkostninger. Udviklingen er generel for den vestlige verden. Denne udvikling er 
farlig for den danske velfærd, hvis vi ikke tager vores forholdsregler i tide.  
 
På den ene side står kapitalisterne med deres krav om lønnedgang for at undgå udflytning af 
arbejdspladser. Det er kompromisløs pistol-politik, overfor hvilken lønmodtagerne kun kan sætte 
hårdt mod hårdt. En generel lønnedgang på danske arbejdspladser vil være skadelig både for 
samfundsøkonomien og for den sociale udvikling. På den anden side anerkender SFU også, at 
den teknologiske og globale udvikling i sammenhæng med lavere lønomkostninger og miljøkrav i 
halv-industrialiserede eller nyligt industrialiserede lande gør visse produktioner urentable i 
Danmark, når vi bevarer den snævre fokusering på økonomiske kriterier i produktionen og øger 
frihandelen og frigiver kapitalen, som liberalister og kapitalister har haft held med. SFU mener 
derfor, at det bliver strengt nødvendigt med en fremtidig international organisering af 
arbejdstagerne. Hvis dette ikke sker, vil arbejdstagerne blive spillet ud mod hinanden i en kamp om 
lavest løn og ringeste vilkår for at være mest konkurrencedygtige. Netop fordi arbejdstagerne har 
fælles interesser, bør de organisere sig internationalt i en kamp for gode arbejdsbetingelser og god 
løn i hele verden. SFU anerkender dog, at det på kort sigt er nødvendigt at foretage en række 
konkrete ting i Danmark. Derfor ønsker SFU generelt tre tiltag gennemført: For det første en 
opkvalificering af den danske arbejdskraft. For det andet skabelse af nye jobs i nye brancher. Og 
for det tredje lovændringer og offentlige tilskud til lokalsamfund, der muliggør, at fyrede 
industriarbejdere kan oprette kooperativer, overtage produktionsfaciliteterne og genoptage 
produktionen efter eget ønske og på egne præmisser. En del af de arbejdspladser der flyttes til 
udlandet, flyttes ikke fordi de giver underskud, men fordi der er større profit at hente i udlandet. 
Masser af fabriksbygninger og inventar efterlades til at forfalde og medarbejderne kastes ud i 
arbejdsløshed. Gennem tiltag som eksempelvis indførelse af produktionspligt, ekspropriering eller 
tvangsauktion med henblik på genoptaget produktion, kan de afskedigede medarbejdere på eget 
initiativ overtage fabrikkerne og genoprette den profitable produktion. Foruden at bevare 
arbejdsplaser og opretholde eksporten ville dette tiltag også gøre det mindre attraktivt for de store 
multinationale selskaber at udflytte sunde profitgivende arbejdspladser. Det danske samfund har 
krav på kontrol med den danske produktion. 
 
Opkvalificeringen af den danske arbejdsstyrke skal ske ved: 
 

• 12 års obligatorisk skolegang - 9 år i grunduddannelse og 3 års specialisering bolig eller 
faglig. 

• Øget efteruddannelse. Udbudet og mulighederne for at tage efteruddannelse skal øges. 
 
Skabelsen af nye jobs skal ske som beskrevet i afsnittet om ”Flere i arbejde”. 
 
3.3 De multinationale selskabers grænseoverskridend e snylteri  
De multinationale selskaber har ikke kun presset arbejdstagerne ud i et kapløb mod bunden. De 
har også presset staterne ud i en lignende farlig konkurrence. Virksomhederne truer staterne med 
udflytning af arbejdspladser, hvis de ikke får sat selskabsskatten ned. Denne højst udemokratiske 
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trussel medfører, at pengene fosser ud af statskassen og lige over i de rige aktionærers lommer. I 
stedet for at konkurrere med hinanden, bør staterne harmonere deres selskabsskat og bestræbe 
sig på at lukke de skattehuler, eksempelvis Monaco, Bermuda og lignende, som udelukkende 
tjener penge på deres asociale lave skatteniveau. Denne kamp må tages op både i EU og FN. 
Ellers bliver taberne skatteyderne og skattenyderne, som taber i velfærd, og vinderne bliver de i 
forvejen rige aktionærer. 
 
3.4 Afvisning af den liberalistiske diskurs 
SFU’s vision er et samfund, hvor vi alle – uanset økonomiske og sociale forhold – kan forme det liv 
vi ønsker. Vi fødes ikke med lige muligheder, og det er kun igennem fællesskabet, vi kan give alle 
lige vilkår og dermed sikre mest mulig frihed for flest mulig mennesker. SFU vil sikre alle en lige 
chance for at klare sig godt igennem livet til gavn for både samfundet og den enkelte. Det er 
tydeligt, at den nuværende regering vil et helt andet samfund end os. De borgerlige angriber 
velfærden og går direkte efter en liberalistisk velfærdsmodel: De vil markedet og konkurrencen, vi 
vil fællesskab og demokrati.  
 
3.4.1 Skattestop er velfærdsstop 
Mere end noget andet har skattestoppet vist, hvad VK-regeringen vil: under dække af at pengene 
hører til i borgernes lommer, bliver der givet høje skattelettelser til de velstillede – med forringelser 
i velfærden til følge, og det har en direkte konsekvens for de mange danskere, som har brug for 
god og gratis uddannelse, hjemmehjælp og ordentlige sociale ydelser. Ydermere har regeringen 
lagt så snævre økonomiske rammer for amter kommuner, at nedskæringer er den eneste 
mulighed. Skattestoppet og den lave ramme for vækst betyder, at der er mindre råd til velfærd for 
alle.  
 
3.4.2 Frit valg  
VK-regeringen har gjort sig i slogans, og et centralt er ”FRIT VALG” og styrkelsen af den 
personlige frihed. Ideen er, at alle skal have mulighed for at vælge mellem et privat eller offentligt 
pasningstilbud, sygehus, hjemmehjælp o.s.v. Det frie valg er i virkeligheden et valg mellem 
demokrati og marked. De borgerlige vil have os til at shoppe rundt i mellem ydelser på 
velfærdsmarkedet. Vi mener, at vi i stedet i fællesskab skal bestemme over velfærdssamfundet og 
forbedre de tilbud, vi sammen laver.  
 
3.4.3 Mere brugerbetaling 
På den ene side bliver der givet skattelettelser, men i den anden ende ender vi med at betale mere 
for velfærdsydelserne. De seneste år har der været en markant stigning i brugerbetaling, og det 
rammer socialt skævt. Dels fordi det især kan mærkes for dem, der ikke har pengepungen fyldt. 
Dels fordi brugerbetalingen – som det er tilfældet med den øgede brugerbetaling på 
voksenuddannelse – er øget på områder, der benyttes meget af grupper, der i forvejen har det 
hårdt. SFU er imod brugerbetaling på velfærdsydelser. Vi ønsker god og gratis velfærd! 
 
Almene boliger 
På trods af at erfaringer fra New Zealand og England samt eksempler herhjemme fra viser, at det 
ikke er rentabelt, står de borgerlige fast på deres ideologiske projekt: salget af de almene boliger. 
Det er ikke en holdbar løsning for dem, som ikke har råd til at købe lejligheder selv. Et salg af de 
almene boliger vil forværre ghettoproblemerne: De velfungerende almene boligområder vil hurtig 
blive besat af velstillede, mens de resterende almene boligområder må håndtere stadig større 
sociale problemer. I stedet bør der investeres i renovering af de almene boligområder, så det bliver 
attraktivt at bo der samt gøres en indsats for, at gøre det endnu billigere at bo i almene boliger.  
 
3.5 Udlicitering og privatisering 
I SFU arbejder vi for et offentligt, demokratisk og solidarisk velfærdssystem. Velfærd skal være til 
gavn for alle mennesker – og ikke noget virksomhedsejere og aktionærer kan profitere på.  
Vi ser derfor ikke udlicitering og privatisering af velfærdsopgaver som et muligt redskab. Private 
firmaer vil altid skulle præstere et overskud på de opgaver, de udfører. Derimod består det 
offentliges udgangspunkt i at varetage fællesskabets interesser bedst muligt. Ikke desto mindre er 
udlicitering og privatisering i den vestlige ofte et højtskattet redskab. Noget der ikke overraskende 
har medført forringet service. 
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Med ansigtsløse firmaer som dem, der skal sikre velfærden, opstår der en række problemer. Det 
bliver svært at gennemskue, hvem der er ansvarlig for og skal sikre én god velfærd. Man har som 
individ ingen mulighed for demokratisk at kunne påvirke måden velfærdsopgaverne løses på,  og 
trygheden omkring, at det er fællesskabets interesser, der varetages, forsvinder. Ligeledes opstår 
der i kølvandet på udliciteringer og privatiseringer besparelser og forringelser af den service, vi 
tilbydes, samt at arbejdsmiljø og vilkår daler for de ansatte. I stedet for at bruge ressourcer på at 
øge kvaliteten af velfærdsydelserne og demokratiet i de institutioner, der leverer dem, bliver 
kræfterne brugt på at optimere egen indtjening. SFU vil at ansvaret for velfærden ligger hos 
offentlige myndigheder og siger nej til privatisering og udlicitering af velfærdsopgaver. 
 
3.5.1 Effektivitet i det offentlige  
I flere tilfælde har det offentlige heldigvis været i stand til at komme med det billigste bud på de 
opgaver, der ryger i licitation. Andre steder har processen med at sende offentlige opgaver i udbud 
påvist en lang række problemer, der er med til at gøre den offentlige sektor mindre effektiv og  
dermed dyrere, end den kunne være. Uklar rollefordeling i forhold til borgerne og overflødige 
mellemled i sagsbehandlingen betyder, at pengene ikke bruges optimalt i forhold til at øge 
velfærden. De faste krav om nedskæringer og drift på markedsvilkår har ligeledes øget 
arbejdspresset på en række områder, der ikke kommer borgerne til gode. 
 
SFU vil effektivisere den offentlige sektor gennem: 

• ansættelsen af HK'ere og andre administratorer til den øgede arbejdsbyrde med 
økonomistyring og rapportering til blandt andet ministerier. Uddannet plejepersonale og 
pædagoger vil på den måde få frigjort ressourcer til den fagligt relevante ledelse af deres 
offentlige institution. 

•  en generel regelforenkling, for eksempel indenfor regulering af dagpenge. Mennesket skal 
komme før systemet indenfor fællesskabets rammer! 

 
3.6 Der er råd til velfærd – invester i fremtiden  
SFU insisterer på, at der er råd til velfærden, hvis vi vil. Og der er ikke blot råd til at bibeholde det 
nuværende udgiftsniveau. Vi vil også realisere vores visioner om flere gratis velfærdstilbud og 
bedre økonomi for de dårligst stillede grupper. Fordi visionerne er store, bliver vi tit beskyldt for 
ikke at have styr på pengene. Men det passer ganske enkelt ikke. Vi ved godt, hvem det går ud 
over, hvis der pludselig er slået hul i kassen, når gælden vokser, og det bliver nødvendigt at skære 
ned. De svageste bliver altid ramt. Derfor er det nødvendigt at sikre, at økonomien hænger 
sammen. Det er ganske enkelt forudsætningen for et velfærdssamfund og for at kunne udvide 
borgernes rettigheder. 
 
SF har med sin 2010-plan dokumenteret, hvordan en sådan første etape i forbedring af velfærden 
kan hænge sammen. Der er råd til bedre velfærd – hvis vi vil betale for det. SFU erkender åbent, at 
de bedst stillede skal betale mere i skat, og skattelettelserne til de største indkomster ophæves, 
hvis vores visioner skal realiseres. Det er vi villige til. Men det handler ikke kun om skatter. Man 
kommer også et langt stykke af vejen med en systematisk og ambitiøs indsats for at sænke 
arbejdsløsheden, at effektivisere den offentlige sektor og at tage hul på en helt nødvendig 
forebyggelsesindsats.  
 
3.6.1 Flere i arbejde  
Arbejdsløshed er et problem for det enkelte menneske og et problem for økonomien. Ved at få 
flere i arbejde øger vi velfærden for den enkelte og mindsker udgifterne til dagpenge, kontanthjælp, 
aktivering osv. SFU vil bl.a. benytte følgende tiltag til at fjerne arbejdsløsheden: 
 

• Renoveringer af skoler der over hele landet er slidte 
• Udskiftning af kloaknettet og renovering af jernbanenettet 
• Byggeri af almennyttige boliger  
• Ansættelse af flere lærere  
• Bedre velfærd om tid til omsorg vha. flere hjemmehjælpere og sygeplejersker  
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• Udnyttelse af den teknologiske udvikling til at skabe flere grønne jobs – f.eks. gennem en 
øget satsning på vindmølleindustrien 

• Genindførelse af servicejob-ordningen 
• Brug af skraldemandsmodellen på områder med mange ledige 
• Forbedrede orlovsordninger og mere efteruddannelse vil også betyde arbejde til flere. Alt i 

alt skal det medvirke til at nedbringe arbejdsløsheden til det lavest mulige niveau. 
• Nedsættelse af arbejdstiden til 35 timer ugentligt 
• Skabelse af nye arbejdsområder gennem forskningsinvesteringer 
• I forbindelse med de før omtalte senior-jobs indføres en tutor-ordning, hvor de erfaringer og 

egenskaber som de ældre må have, videreføres til de unge og nye i faget. 
 
Den nuværende regering har forårsaget en højere arbejdsløshed og flere langtidsledige. De 
skattelettelser, der skulle nedbringe arbejdsløsheden, har vist sig at være særdeles ineffektive. Det 
beviser, at de borgerlige ikke tager problemerne ved arbejdsløshed alvorligt, og at deres 
økonomiske ansvar for Danmark tages på skrømt. Uden en nedbringelse af arbejdsløsheden er 
det umuligt at leve op til de erklærede mål om at nedbringe statsgælden og styrke Danmarks 
økonomi. 
 
3.6.2 Flere indvandrere i arbejde 
En alt for stor del af indvandrerne i Danmark er arbejdsløse. I nogle boligkvarterer i de større byer 
er helt op til 70 pct. af de voksne udenfor arbejdsstyrken. Dette er et problem både for 
samfundsøkonomien og for integrationen i Danmark. En stor del af forklaringen ligger i, at man 
hidtil ikke har gjort nok ud af at lave en målrettet indsats mod denne gruppe for at få dem ud på 
arbejdsmarkedet. De mange barrierer der er for indvandrere på det danske arbejdsmarked, gør at 
alt for mange, hvis de endelig får et job, ender som grønthandlere, pizzabagere eller 
taxichauffører, hvilket heller ikke gavner integrationen. SFU vil bekæmpe arbejdsløsheden blandt 
indvandrere, derfor foreslår vi følgende tiltag: 
 

• Målrettet bekæmpelse af diskrimination i virksomhederne. 
• Individuelle handlingsplaner for den enkelte indvandrer, så efteruddannelse, 

danskundervisning og jobsøgning tilpasses den enkeltes behov. 
• Udvidede danskkurser for indvandrere med meget lille kendskab til det danske samfund. 

Her oplyses de om deres rettigheder, om hvordan de kan deltage aktivt i demokratiet, og 
om hvordan man f.eks. bedst begår sig i forhold til de offentlige myndigheder. 

• Flere ressourcer til rollemodel-projekter for unge med anden etnisk baggrund, hvor den uge 
kan får en rollemodel tilknyttet, der kan hjælpe med problemer i forbindelse med 
uddannelse og jobsøgning. 

• Det skal være forbudt at diskriminere indvandrere i ansættelsessammenhæng, og 
indvandrerne skal gøres opmærksomme på, at de kan anmelde det, hvis de mener, de er 
blevet udsat for diskrimination. 

 
3.6.3  Forebyggelse.  
Et væsentligt element i at skaffe penge til forbedringer af velfærden ligger i forebyggelse. Der 
bruges ufattelige summer på at udbedre skaderne efter arbejdsskader, at give førtids- og invalide-
pensioner, at behandle livsstilssygdomme osv. Alt sammen pga. sygdomme eller skader, som vi 
burde undgå i stedet for blot at behandle dem. Det vil både gavne velfærden for den enkelte og 
spare samfundet for mia. af kroner. Der er brug for et massivt fokus på og investering i bedre 
forebyggelse – princippet skal gennemsyre politikken og udmøntningen af den indenfor samtlige 
ministeriers område. 
 
Arbejdsmiljø og undervisningsmiljø 
Undersøgelser viser, at dårligt arbejdsmiljø kan forklare ca. 33% af sygefraværet på 
arbejdspladserne og 8% af hospitalsindlæggelserne i Danmark. Den gennemsnitlige 
ulykkesfrekvens for alle brancher er dobbelt så stor i Danmark som i Sverige. Det er utroligt – både 
ud fra en menneskelige og en økonomisk betragtning - at de fakta accepteres. Et bedre 
arbejdsmiljø er en nøgle til at sikre en større arbejdsstyrke og mindske de offentlige udgifter, 
samtidig med at den enkeltes velfærd forbedres. 
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Det handler både om at undgå ulykkerne på byggepladsen, fjerne mobning på arbejdspladserne 
og at mindske presset på de ansatte i social- og sundhedssektoren. Alene denne sektor står for 
næsten en fjerdedel af alle ansøgninger om førtidspension pga. de hårde arbejdsvilkår. Derudover 
er en markant forbedring af undervisningsmiljøet vigtigt. Det kan ikke passe, at vi allerede fra 
barnsben af lever og undervises i et sundhedsskadeligt miljø, som direkte fremmer rygskader og 
lignende. Det vil også fremme resultatet af undervisningen, at elevernes energi og opmærksomhed 
ikke skal benyttes på eller distraheres af at overkomme det sundhedsskadelige miljø.  
 
SFU foreslår bl.a.: 

• skrappere kontrol med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø  
• større incitamenter for virksomhederne til at sikre godt arbejdsmiljø – f.eks. dyrere bøder til 

virksomheder, der forsømmer at skabe et godt arbejdsmiljø, og hvor der er relativt mange 
arbejdsskader 

• i alle brancher skal arbejdsmarkedets parter forpligte sig på konkrete mål for at nedbringe 
arbejdsulykkerne. Finansieringen af ekstraordinære tiltag støttes af det offentlige. 

• En indsats mod ”de tunge løft” som hvert år fører til 7.600 anmeldte arbejdsulykker – plus 
de mange der senere får skader på bevægeapparatet som følge af tunge løft på arbejdet 

• Kraftig satsning på forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren. Færre tunge 
løft, og flere ansatte, så der er tid til omsorg, og der bliver mindre stress  

• Modarbejde mobning gennem lokale mobningspolitikker og oplysningsarbejde på området 
samt indsats mod mobning på folkeskolerne 

• obligatorisk efteruddannelse i konfliktløsning og moderne ledelse for ledere indenfor det 
offentlige. 

 
Sundhed 
At leve et godt og sundt liv er for SFU en afgørende del af menneskets velfærd. Derfor er 
velfærdssamfundet også ansvarlig for en sygdomsforebyggende indsats, der kan sikre sunde og 
raske borgere. Udgifterne til sygdomsforebyggelse udgør i dag kun ca. 3% af de samlede  
sundhedsudgifter. Det mener SFU er en helt forkert vægtning. Kun at satse på at helbrede allerede 
syge mennesker er hverken menneskeligt acceptabelt eller en særlig langsigtet politik!  
Almindelige mennesker skal ikke gå og have dårlig samvittighed, men samfundet skal gøre hvad 
det kan for at skabe muligheder og tilskyndelser til en sundere livsstil. For at komme de voksende 
sygehusudgifter til livs, skal der føres en langt mere omfattende forebyggelsespolitik. 
 
SFU foreslår bl.a.: 

• Differentieret moms efter en sundhedsskala 
• Et dagligt godt og gratis måltid i daginstitutioner og folkeskoler til alle børn 
• Daglig motion i folkeskolen 
• Klippekort til idræts-aktiviteter til de dårligst stillede familier 
• Skrappere miljøkrav til fødevarer og andre dagligdagsprodukter så allergi og hudsygdomme 

bekæmpes 
• Ret til hjælp til vægttab, alkohol- og ryge-afvænning 
• Bedre muligheder for at bruge cyklen i hverdagen 

 
3.6.4 Skattereform 
SFU står ved, at statens skatteindtægter må stige, for at vi kan indfri vores visioner om bedre 
velfærd og mere frihed for almindelige mennesker. Regeringens skattestop koster automatisk 
staten 1½ mia. kr. om året i tabte indtægter. Og regeringen har ydermere givet skattelettelser for 
20 mia. kr., der først og fremmest gavner de højtlønnede. En stor del af skattelettelserne er 
ufinansierede og medfører en langsommere afbetaling på statens gæld. Det er at gøre de 
økonomiske udfordringer for fremtidens generationer større end nødvendigt. SFU vil det modsatte. 
Vi går ind for at lette skattetrykket – for de økonomisk dårligst stillede.  
 
I dag beskattes ejendom, virksomheder og værdipapirer meget lavt, selv om det er de rigeste, der 
ejer virksomheder eller har store formuer. Virksomhederne kan udhule deres skat yderligere med 
forskellige fradragsordninger. Ikke mindst skal samfundet have mere ud af olie- og 
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naturgasværdierne i Nordsøen. Alle værdierne burde tilfalde fællesskabet, men indtil da skal Shell, 
Texaco og A.P. Møller betale en højere skat af de mange milliarder, de tjener på olien og gassen i 
Nordsøen. 
 
Vi foreslår: 

• personfradraget sættes op (det gavner især de små indkomster) 
• bundskatten halveres 
• grænserne for hvornår der betales mellem- og topskat flyttes op, kombineret med at 

mellem- og topskat-procenten øges 
• selskabsskatten øges og forskellige skatterabatter der gavner de rigeste inddrages 
• aktieskatten øges 
• skat på de multinationale virksomheder – og pengene skal bruges til investeringer i 

fremtiden 
• skattestoppet afvikles 
• en mere progressiv beskatning og en fjernelse af maksimumgrænsen for, hvor stor en 

del af din indkomst, du kan betale skat 
• en kraftig forsimpling af skattesystemet 

 
Sort arbejde udgør desuden et stort problem for økonomien, da samfundet årligt går glip af store 
milliardbeløb på denne konto. SFU tager afstand fra brugen af sort arbejde og går ind for at 
skærpe straffene for selskabstømmere og virksomheder, der anvender eller tilbyder sort arbejde.  
 
Lige velfærd 
SFU går ind for velfærd for alle: Vi er alle en del af fællesskabet, og vi yder alle i princippet til 
finansieringen af velfærdsstaten igennem skatten. Derfor vender SFU sig også imod 
indkomstgraduering af velfærdsydelser, som regeringen har lagt op til igennem eksempelvis 
ændringer i folkepensionen. Det er afgørende, at velfærdsstatens karakter af folkeforsikring 
bevares: alle borgere er i princippet berettiget til samme ydelser, finansieret over skatten. Kun 
igennem universelle velfærdsordninger og lige adgang til velfærdsydelserne kan vi opnå mest 
mulig opbakning og samling omkring velfærdssamfundet og mest mulig økonomisk udligning. 
 

4.0 Visioner for velfærden 
SFU’s projekt er større end at forbedre en socialdemokratisk velfærdsstat og indgå et bedre 
klassekompromis. Vi slås på kort sigt for konkrete forbedringer for almindelige mennesker men 
finder et velfærdssamfund i en kapitalistisk ramme for utilstrækkeligt. SFU kæmper for et 
socialistisk samfund med de omvæltninger af ejerformerne og magten, som det indebærer. Vores 
vision for fremtidens samfund er et samfund med den størst mulige frihed for alle mennesker. 
Friheden til selv at vælge, hvad vi vil og til at styre de rammer, der omgiver vores liv i samarbejde 
med andre. Vores frihed er frihed i fællesskab.  
 
Vi kæmper for et samfund, hvor alle har lige muligheder, og vi ønsker derfor et opgør med enhver 
tanke om, at nogle mennesker har ret til at være bedre stillet end andre. Vores kamp på kort og 
lang sigt handler derfor om en retfærdig omfordeling til gavn for de, der har størst behov, og som i 
dag er taberne i det kapitalistiske konkurrence-samfund.  
 
Det er samtidig en international vision om socialisme, der ikke kan realiseres i Danmark alene. 
SFU slås på en og samme tid for forbedringer og fremskridt herhjemme, mens vi deltager i den 
internationale kamp for ændrede samfundsstrukturer til gavn for alle mennesker og lande i verden. 
 
SFU’s strategi i den nuværende politiske kamp tager udgangspunkt i at virkeliggøre retten til 
arbejde, tryghed, bolig, uddannelse mv. Vi slås for at udvide rettighederne til god og gratis velfærd,  
samt at øge menneskers magt på bekostning af markedets. Og gradvist komme nærmere et 
samfund hvor pengepungen ikke er afgørende er for din indflydelse, frihed eller velfærd. I det 
følgende beskriver vi nogle forudsætninger for realiseringen af vores visioner og en række 
konkrete landvindinger, vi arbejder hen i mod i den nuværende politiske kamp. 
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SFU ser samtidig et behov for at modarbejde fremmedgørelsen i forholdet mellem stat og individ. 
Staten består helt grundlæggende af mennesker, og velfærdsstaten er blot en metode til 
systematisk og i fællesskab at opfylde de basale menneskelige behov. Således hjælper vi 
hinanden til lige muligheder for et godt liv. 
 
4.1 Arbejde til alle 
Arbejdet er helt centralt for det enkelte menneskes liv og vores analyse af samfundet. Det er 
gennem arbejdet, vi opretholder vores reproduktion, og derfor gennem arbejdet det enkelte 
menneske skaber sin identitet og livsytring.  
Det er derfor en forudsætning, at alle mennesker har muligheden for at få et meningsfyldt og 
udviklende arbejde. 
I kapitalismen fratages det enkelte menneske sin livsytring, da det producerer til andre end sig selv 
og ikke har en tilstrækkelig enhedsforståelse af sin frembringelse. 
Derfor er vores vision ikke bare arbejde til alle men et grundlæggende opgør med kapitalismen, 
hvor man i et socialistisk samfund, gennem medarbejderdemokrati, forståelse af produktionen og 
generel integrering af mennesket i dets eget arbejde og samfund, frisætter arbejdet og opsplitter 
skellet mellem arbejde og fritid, sådan at det enkelte menneske kan genvinde sin identitet som 
arbejdende menneske, frem for identitetsløs forbruger. 
 
4.2 Gratis behandling 
Det skal være samfundets opgave at sikre alle mennesker gratis adgang til den behandling, de har 
brug for, herunder gratis lægeordineret medicin, fordi et menneske, der lider psykisk eller fysisk, 
begrænses i sine udfoldelsesmuligheder.  
 
4.2.1 Sygehuse 
Sygehusvæsenet skal væk fra den snævre medicinorienterede tankegang, hvor der ordineres piller 
for alt og hen til et mere helhedsorienteret sygehusvæsen, der tager udgangspunkt i, at også 
menneskelig kontakt og omsorg samt patientens generelle velbefindende er afgørende for dens 
mulighed for bedring. 
 
For at komme ventelisterne til livs må man gå til sagens kerne - at vores sygehusvæsen ikke 
fungerer godt nok. Det skyldes bl.a., at der er mangel på kvalificerede læger, sygeplejersker, 
social- og sundhedsassistenter mv., men også at der er en meget stiv arbejdsfordeling, der gør at 
f.eks. lægernes tid bruges på opgaver, som sygeplejerskerne sagtens kunne udføre. SFU foreslår 
derfor, at der sker en mere hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne samt mere attraktive 
arbejdsvilkår og lønforhold for sundhedspersonalet. Desuden skal patienternes rettigheder sikres i 
form af loft på ventetider til undersøgelse og behandling. 
 
4.2.2 Gratis tandlæge, psykologhjælp og andre speciallæge r:   
Da den socialdemokratiske arbejderbevægelse lagde grundstenene til den velfærdsstat, vi kender i 
dag, var der en række områder, som i dag burde høre under en velfærdsstat, men som af 
forskellige årsager aldrig blev en del af den danske velfærdsstat. Disse områder er f.eks. 
tandlæger, psykologer, kiropraktorer, fysioterapeuter og andre speciallæger. Disse læger 
behandler og forebygger en række problemer, der naturligt bør løses af en velfærdsstat. Derfor vil 
SFU umiddelbart indføre gratis tandlæge- og psykologbehandling. På sigt ønsker SFU, at alle 
uundværlige velfærdsydelser skal være gratis. 
 
4.3 Ligestilling er også velfærd 
SFU ønsker reel ligestilling mellem mænd og kvinder. Også når det kommer til barselsorlov og 
børneopdragelse. Men på grund af skævhederne i det danske lønsystem kommer økonomiske 
overvejelser og karrieremæssige hindringer ofte i vejen for, at manden tager sin del af barslen. 
Derfor vil SFU indføre 3 måneders obligatorisk barselsorlov for begge forældre. Herudover skal 
forældrene tilsammen have et halvt års barselsorlov med 100% lønkompensation, som de kan 
fordele frit mellem sig. Denne ordning ønsker SFU administreret af en central barselsfond, der 
dækker hele arbejdsmarkedet.  
 
Også på det juridiske område er der behov for forbedringer. For mange mænd bliver i dag, imod 
deres vilje, degraderet til 2. eller 3. rangs forældre efter en skilsmisse. Dette er uacceptabelt og 
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urimeligt. SFU kræver, at begge forældre får lige juridiske rettigheder og lige ansvar for deres børn. 
Derfor arbejder vi for, at man indfører delt forældremyndighed mellem kønnene. Den sociale 
ligestilling og den juridiske ligestilling må gå hånd i hånd.  
 
SFU ønsker samtidig en række tiltag, der skal gøre op med den skæve indkomstfordeling mellem 
mænd og kvinder samt med den fastlåste opdeling på arbejdsmarkedet mellem såkaldte mande- 
og kvindeerhverv. Det offentlige må gå foran og tage ansvaret for en økonomisk opprioritering af 
de omsorgserhverv, der i dag prioriteres meget lavt: bl.a. pædagoger, sosu-hjælpere og – 
assistenter. Arbejdspladser skal forpligtes til at offentliggøre en overordnet lønstatistik, der viser de 
lønmæssige skel mellem mænd og kvinder, og der skal føres kampagner, som har til formål at 
rekruttere uddannelsessøgende på tværs af det kønsopdelte arbejdsmarked. 
 
4.4 Uddannelse for fællesskabet - ikke for erhvervs livet! 
På kort sigt vil vi afskaffe brugerbetaling på uddannelse, sikre en SU der giver alle – uanset 
forældres indkomst og sociale status – lige muligheder for at gennemføre en uddannelse samt 
genskabe og udvide kvote 2. Vi vil god og gratis uddannelse for alle. 
 
Vores vision er et uddannelsessystem, der sørger for, at det enkelte menneske får lov til at udfolde 
sig frit. Målet er uddannelse for livet, ikke for erhvervslivet! Men i det socialistiske velfærdssamfund 
har uddannelsessystemet også andre opgaver end at sikre det enkelte menneskes individuelle 
dannelse: 
Udover selvfølgelig opøvelse af praktiske og teoretiske færdigheder, skal skolen gøre de 
uddannelsessøgende til samfundsbevidste og -kritiske borgere. Social bevidsthed, selvstændighed 
og erkendelsen af fællesskabets betydning er nøglebegreber i det uddannelsessystem, vi som 
socialister vil opbygge. 
 
4.5: Brydning af den negative sociale arv.   
SFU ønsker aktivt at bremse den negative sociale arv, der fastholder alt for mange mennesker i en 
ond cirkel uden mulighed for at bryde den. SFU anser ikke socialt svage mennesker og 
indvandrere med integrationsvanskeligheder for en eviggyldig belastning for velfærdssamfundet. 
Tværtimod ser SFU disse mennesker som potentielle ressourcer, der blot skal udvikles med fornuft 
og menneskelighed frem for frygt og ligegyldighed. SFU har i sit socialpolitiske papir fra LM 2000 
kommet med en række bud på, hvordan den negative sociale arv på uddannelsesområdet brydes 
gennem bl.a. en forbedring af lærernes muligheder og indsats for at bryde den sociale arv. SFU 
ønsker herudover: 
 

• Indsats i grundskolen:  De første fem år i folkeskolen ønsker SFU at gøre lektiefrie. I 
stedet skal der fokuseres på forældreuafhængige lektier, som f.eks. træningsøvelser og 
gruppearbejde, obligatoriske lektiecaféer og/eller flere skoletimer. Også efter de første fem 
år skal der være tilbud om lektiecafeer. Desuden skal der arbejdes med forskellige 
modeller – f.eks. to-lærerordninger – der kan sikre, at alle elever kan følge med. 

• Forældrene  skal dog stadig i langt højere grad inddrages i barnets læringsproces, da 
forældrenes indsats er vigtig for barnets læring og opførsel i skolen. Derfor skal forældrene 
modtage information og undervisning i dette.  

• Opprioriteret SSP-samarbejde: SFU anser samarbejdet mellem skoler, sociale 
myndigheder og politiet for en vigtig brik i kampen mod den negative sociale arv. Derfor 
ønsker SFU dette samarbejde intensiveret og opprioriteret fra alle deltagende parter. 
Samarbejdet skal ligeledes tilføres øgede økonomiske midler. 

• Social arvs-konsulent. Alle kommuner skal have en social arvs-konsulent, der 
udelukkende skal beskæftige sig med at bryde den negative sociale arv i lokalområdet 
bl.a. gennem opsøgende arbejde.  

 
4.6 Kollektiv trafik:  
I dag er den kollektive trafik med til at udligne sociale forskelle og er den mest miljørigtige 
transportform. Derfor ønsker SFU, at langt flere mennesker benytter den kollektive transport. 
Derfor vil SFU udbygge den kollektive trafik geografisk og kvalitativt, og gøre det gratis at benytte 
den. 
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4.7 Gratis børnepasning:  
SFU ønsker at indføre gratis børnepasning i alle offentlige børneinstitutioner. Gratis offentlig 
børnepasning er et fremragende middel til social udligning og socialisering med fokus på 
fællesskabets betydning. 
 
4.8 Miljø er velfærd:  
Et rent miljø, er en del af menneskets reelle frihed. Det socialistiske frigørelsesprojekt kan ikke 
lade sig gøre i en verden, der er ødelagt af forurening og klimaforandringer til skade for 
mennesket. Det er derfor, at vores kamp for socialisme også handler om at forbedre miljøet. Helt 
konkret ønsker SFU, at der indsættes eldrevne eller hydrogendrevne busser, iværksættes 
skrappere fødevarekrav og -kontrol, satses massivt på grønne energikilder og reguleres kraftigt på 
bilafgifterne så miljøvenlige biler favoriseres meget kraftigere end i dag. Disse er midler til at nå 
målet om et velfærdssamfund, der bygger på økologisk bæredygtighed. 
 
4.9 Borgerløn til alle 
SFU vil kæmpe for, at alle borgere over 18 år skal modtage en grundindtægt uanset deres øvrige 
indtægter og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgerløn er nemlig et vigtigt redskab i kampen 
for at skabe øget frihed og lighed i samfundet. Borgerløn vil medføre mindre bureaukrati i den 
offentlige sektor, og den umyndiggørende behandling af arbejdsløse kan bringes til ophør. I SFU 
erkender vi, at borgerløn kan være med til at forringe opbakningen til a-kasserne og dermed 
fagbevægelsen. Derfor er det centralt for os, at man ved en evt. indførelse af borgerløn sikrer, at a-
kasserne fortsat vil være en relevant del af det danske velfærdssystem. 
 
4.10 Demokratisering 
En central del af SFU’s velfærdsvision er, at mennesker kan bestemme over eget liv og har reel 
indflydelse på samfundets udvikling. Demokratiet skal udbygges – så den enkelte ikke blot bliver 
en passiv statist – men kan få reel demokratisk indflydelse. Derfor må arbejdspladser både 
offentlige og private og andre institutioner som skoler, børnehaver have en anderledes struktur. 
 
4.10.1 Et decentralt økonomisk demokrati: 
Demokratiet begrænser sig i øjeblikket til et kryds hvert fjerde år og tanken om indflydelse på 
arbejdspladsen afvises pure. I et radikalt demokrati er indflydelse på arbejdspladsen et afgørende 
element. Her er tanken om et decentralt økonomisk demokrati vigtig, da udbygningen af de 
demokratiske rettigheder på arbejdspladsen og indflydelse på fremtidige investeringer 
nødvendigvis må styrkes for at øge menneskers selvbestemmelse over deres egen hverdag og 
produktet af deres arbejde.  
SFU og SF’s mål er på kort sigt at engagere fagbevægelsen i kampen for demokratiske og 
solidariske lønmodtagerfonde, nedsættelse af arbejdstiden og bedre arbejdsvilkår. På lang sigt 
skal kampen føres over til arbejdspladsdemokrati og et økonomisk demokrati. SFU har ikke en 
fuldstændig pakkeløsning på, hvordan et sådant demokrati skal se ud, men vi har nogle krav til de 
overordnede rammer for et økonomisk demokrati, der bl.a. indebærer lovgivning omkring fonde 
betalt af virksomhedens overskud, som arbejderne på den enkelte virksomhed skal kontrollere. I 
forlængelse heraf skal arbejderne i sidste ende overdrages retten til at lede og fordele arbejdet på 
den enkelte virksomhed. 
 
Men som sagt er det ikke alene på arbejdspladserne, at demokratisk ulighed eksisterer. I 
hverdagen sættes den enkeltes medbestemmelse ofte i baggrunden, og man står uden mulighed 
for at kunne påvirke mange af de fællesskaber, man indgår i. En måde at forbedre dette, kunne gå 
gennem oprettelse af alternative projekter og institutioner, som en gruppe borgere leder og 
bestyrer. 
Et eksempel er De Hjemløses Hus. Et projekt som påbegyndtes i 2000, og som er et værested for 
hjemløse, hvor brugerne af huset har reel indflydelse. De har medbestemmelse på alle niveauer 
fra økonomi til hvilke aktiviteter og muligheder, huset skal indeholde og udbyde.  
 
Projekter af samme art kan forestilles på andre planer - for eksempel i boligområder, skoler og 
daginstitutioner.  Projektet med De Hjemløses Hus blev finansieret af en bevilling fra 
socialministeriet – ligeledes skal der fra offentlige myndigheder stilles  penge, bygninger og 
faciliteter til rådighed til oprettelsen af projekter, hvor selvforvaltning, brugerindflydelse og 
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brugerledelse er i fokus. De folk der går ind og tager en ledende rolle i sådanne projekter, kunne 
eksempelvis få nogle timer fri hver uge fra deres normale arbejde med løn for at arbejde med og i 
projektet. 
 
Det er vigtigt at oplyse befolkningen om, at alle beslutninger tages af mennesker, og at det dermed 
også er muligt at ændre på dem. Det er væsentligt, at folk kender deres demokratiske rettigheder 
for at være i stand til at gøre deres indflydelse gældende. 
 
4.10.2 Demokratisering af medierne: 
En fri, pluralistiske offentlig debat er en af de mest fundamentale betingelser for et demokratisk 
samfund. Således sikres det at vælgerne kan træffe deres beslutninger på et oplyst grundlag. I dag 
er det medierne, der nidkært administrere denne ”debat”. Tendensen i medierne er, at der i bedste 
fald fokuseres på få, let overskuelige enkeltsager, og der er meget ringe folkelig kontrol med 
dagsordenen. Det enkelte menneskes mulighed for indflydelse er svær at få øje på. SFU vil vende 
denne udvikling. Derfor ønsker vi at: 
 

• Man omgående stopper alle forhandlinger om udlicitering af TV2. 
• Sikre selvbestemmelse i DR, TV2 og de lokale TV stationer.  
• Man opretter demokratiske seerforeninger, der beslutter indholdet af sendefladen på alle 

offentlige TV- og radiomedier. 
 

5.0 Afslutning  
SFU har i dette papir præsenteret vores svar på velfærdsstatens aktuelle udfordringer og 
præsenteret vores vision for et socialistisk velfærdssamfund. En vision, der er under stadig 
udvikling, og som er et redskab i vores aktuelle kamp mod de borgerliges angreb på en solidarisk 
velfærdsmodel. SFU står både for modstanden mod de borgerliges asociale velfærdsideer og som 
et alternativ til visionsløse og systemtænkende socialdemokrater. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


