
SOCIALIST I DAG 
Solidariteten i vores samfund er under pres. En cocktail af økonomisk krise og 
globalisering presser vores lønninger, virksomhedernes konkurrenceevne og i det hele 
taget fundamentet for trygheden i vores velfærdssamfund. 

Som socialister ved vi, at det er nødvendigt at prioritere benhårdt i fordelingen af 
samfundets ressourcer. Krisen har gjort dette endnu tydeligere. Vi er store tilhængere af 
skattefinansieret velfærd. Den vigtigste opgave for socialister i dag er at samle 
befolkningen bag vores projekt om en grundlæggende samfundsforandring: Vi skal 
udbygge fællesskabet, omfordele fra de rige til de mange og sætte hårdt ind mod den 
finansielle sektor, hvori den nuværende økonomiske krise blev skabt. Fællesskabet skal 
vinde kontrollen og sikre en bæredygtig økonomi med job til alle. 

Det må aldrig blive vores projekt blot at forsvare det eksisterende samfund og hænge os i 
velfærdsstatens historiske triumfer. Vi skal derimod turde opstille visioner for, hvordan vi 
udvikler velfærdssamfundet, og leverer socialistiske svar på de samfundsudfordringer, 
som krisen har medført. 

Det næste folketingsvalg bliver altafgørende, fordi de borgerlige i lyset af krisen toner rent 
flag. Deres rygmarvsreaktion på udfordringerne er afmontering af velfærdsstaten gennem 
lavere løn og lavere skat. Den lette løsning. Men også en katastrofal kurs, der vil øge 
uligheden, skabe øget social arv og svække det som gør Danmark stærkt – et stærk 
velfærdssamfund i samspil med nytænkende virksomheder, som skaber den sociale 
infrastruktur, der gør at vi trods høje lønninger og høj personskat har en god 
konkurrenceevne og et lighedsskabende velfærdssamfund. Vinder de borgerlige næste 
gang, vil det Danmark være på spil og vi vil bevæge os mod en minimalstat  

Vi præsenterer derfor her vores vision for venstrefløjen, som danner politisk baggrund for 
socialister frem mod næste folketingsvalg   

Dagens Danmark 

I dag er magten i samfundet meget ulige fordelt. Vores mål som socialister er en langt 
mere ligelig fordeling af magt og ressourcer, så alle får indflydelse på deres eget liv og den 
værdi de skaber. 

Et stort flertal har ikke indflydelse på deres eget arbejde. Vi kæmper for et samfund med 
lige muligheder. Når man vil omfordele magten står det klart at man må tage fra nogle for 
at give til andre. Som socialister kæmper vi altså for at sikre den almindelige arbejder 
mere indflydelse.  

Hånd i hånd med sikring af lige indflydelse går også sikring af reelt lige muligheder. Dette 
kræver et omfattende fokus på den sociale arv. Selvom vi i dag har et samfund med 
formelt lige adgang til uddannelse og demokratiske instanser, vil ens forældres position på 
arbejdsmarkedet og i samfundet have stor indflydelse på ens livsvilkår og fremtidsudsigter.  

Den sociale arv og dens forplantning ind på arbejdsmarkedet, ser vi som den mest 
grundlæggende ulighed i samfundet. Det er derfor i denne vi tager vores udgangspunkt. 
Det betyder dog ikke, at vi er ligeglade med dem, som er uden for arbejdsmarkedet. Dem 
er det helt centralt at få ind på arbejdsmarkedet igen, idet vi bør gøre vores arbejdsmarked 
mere rummeligt, så folk der ikke kan varetage en 37-timers arbejdsuge også kan være 
med. Det kræver dog, at vi fokuserer på at skabe flere holdbare jobs. 



For os er det en menneskeret at have et job, og det er afgørende, at vi fremover sikrer en 
bredere anerkendelse af, at de tunge tandhjul i samfundet holdes kørende af helt 
almindelige mennesker, hvis bidrag desværre ofte bliver overset. 

Men med ret følger pligt, og mens det er samfundets pligt at sikre alles ret til arbejde, er 
det at påtage sig et arbejde en pligt for alle, der har reelle muligheder for det. 

Venstrefløjens rolle 

At vi tager vores udgangspunkt i ulighederne på arbejdsmarkedet betyder også, at politik 
for os handler om løsninger på hverdagens problemer og uretfærdigheder. Politik må ikke 
reduceres til blot at være samvittighedsspørgsmål afkoblet hverdagens magt- og 
fordelingskampe. Vores politik tager sit udgangspunkt i almindelige menneskers 
problemer, så derfor formuleres den med henblik på netop dem fremfor til fordel for en lille 
økonomisk elite. Dette bliver kun mere aktuelt, når venstrefløjen på nuværende tidspunkt 
står historisk svagt blandt disse grupper. 

At ville omfordele magten og ressourcerne fra de rigeste til samfundets brede lag handler 
hverken om misundelse eller dyrkelse af en bestemt gruppe i samfundet, men derimod om 
at demokratisere samfundet og sikre stærke, fælles løsninger og et stærkt samfund, der 
hænger sammen. Hvis ikke vi gør det, risikerer vi yderligere opsplitning, som vil svække 
samfundet. 

Det politiske udgangspunkt 

Det politiske program, som skal sikre opbakningen til venstrefløjen og til velfærdsstaten, 
må have reel sikring af lige muligheder, fuld beskæftigelse og demokratisering af 
økonomien som pejlemærker, mens al politikken skal ses i et fordelingsperspektiv. Her 
siger vi klart, at vi vil omfordele magt og indflydelse. Det vil gøre vores samfund stærkere, 
fordi det vil stille den enkelte bedre. 

Som konkretisering af dette udgangspunkt opstiller vi nedenfor vores tre vigtigste politiske 
områder: 

Arbejdsmarkedspolitik 

Arbejdsmarkedet er i disse år under store forandringer. Massefyringer er blevet hverdag 
og utrygheden et grundvilkår på arbejdsmarkedet. Vores vision er at skabe et trygt og 
sikkert arbejdsliv for alle. Derfor er det et centralt mål for os på sigt at sikre fuld 
beskæftigelse, hvor også de der ikke kan varetage et 37-timers job skal have muligheden 
for at bidrage til samfundet i meningsfulde, mere fleksible job. Derudover skal det også 
sikres, at man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet med værdighed og respekt, når 
man har ydet sit bidrag til samfundet.. 

De store uligheder i inflydelse på arbejdslivet skal modsvares af en demokratisering af 
arbejdsmarkedet. Vi ønsker på sigt oprettelsen af flere medarbejderejede virksomheder, 
mens vi nu og her finder det afgørende at give almindelige medarbejdere mere magt i 
deres egen hverdag bl.a. gennem en styrkelse af den danske model. Desværre har 
fagforretninger, som Krifa og Det Faglige Hus vundet frem grundet den tidligere regering. 
Dette presser de overenskomstbærende fagforeninger og svækker arbejdstagernes 
forhandlingsmuligheder. Det skal derfor gøres tydeligere for den enkelte borgere, hvad, 
der er en fagforening og hvad, der er en fagforretning. Derved sikrer vi, at man 
organiseres af de, som bedst varetager vedkommendes interesser på arbejdspladsen. 
Øget indflydelse til medarbejderne har en værdi i sig selv, mens deres praktiske 



kompetencer samtidig kan være nøglen til at sikre bedre, mere konkurrencedygtige 
løsninger for Danmark. 

Kernevelfærd 

Velfærdssamfundets vigtigste opgave er at sikre lige muligheder, tryghed og dermed frihed 
for alle dets borgere, så de kan leve et godt liv. I dag ses en udvikling, hvor penge og 
ressourcer til velfærd i større og større grad flyttes væk fra kernevelfærd; enten til de mest 
socialt belastede, der ikke kan rummes med det nuværende ressourceniveau og derfor må 
tildeles dyre specialtilbud, eller til de mest privilegerede gennem privatiseringer. Ingen af 
delene er ønskeligt. Velfærd, der kun går til de fattige, mister opbakning fra dem, der skal 
betale og bliver fattig velfærd og privatiseringer flytter helt uacceptabelt vores fælles 
ressourcer fra flertallet til de rigeste. 

Konkret skal kernevelfærdsydelserne altså være af et sådant niveau, at de som finansierer 
dem gennem deres skat også har lyst til at bruge dem. Ligesom et løft af kernevelfærden 
mindsker behovet for dyre specialtilbud. De vigtigste områder der skal sættes ind på, er 
uddannelse og sundhed. 

Uddannelserne spiller en afgørende rolle for at sikre reelt lige muligheder og en bredere 
anerkendelse af, at der er brug for alle. Derfor foreslår vi et langt tættere samspil mellem 
teori og praksis gennem hele uddannelsessystemet. Dette vil bl.a. gøre det klarere, at der 
skal være respekt om erhvervsskolerne og praktisk arbejde.. Konkret vil vi også sikre at 
viden og innovation ikke kun opfattes som noget der hører til på universiteterne, men i 
mindst lige så høj grad findes blandt dygtige faglærte og bør indarbejdes på de faglige 
uddannelser og professionshøjskoler. Herudover skal almene gymnasier have mere 
virkelighedsnær undervisning, så elevernes viden og refleksioner kan afprøves i verden 
udenfor klasselokalet. 

Det er centralt at sikre bedre rammer om uddannelserne gennem investeringer i kvaliteten. 
Det gælder især i folkeskolen, som er helt afgørende for at sikre forudsætninger for videre 
læring samt lægger grundlaget for at bryde den sociale arv. Men det gælder også efter 
folkeskolen, hvad enten det handler om flere undervisningstimer på erhvervsskolerne eller 
de videregående uddannelser. Ligeledes er det essentielt, at den unge hjælpes bedste 
muligt gennem uddannelsessystemet ved blandt andet en bedre og mere 
sammenhængende studievejledning. Uddannelsessystemet er ligeledes det vigtigste 
redskab til at udligne den sociale arv. Det er helt afgørende for Danmarks fremtid at så 
mange som muligt får en uddannelse for at kunne sikre Danmarks konkurrenceevne, 
ligesom det stiller den enkelte bedst med en uddannelse. Derfor er det ligeledes vigtigt at 
unge under uddannelse sikres anstændige økonomiske forhold, så de kan koncentrere sig 
om uddannelsen, i stedet for husleje, arbejdsvagter eller gæld. Både for at gøre det 
attraktivt at uddanne sig, men også for styrke den sociale mobilitet, så den ufaglærtes søn 
får mod på at forfølge studiedrømmen. Derfor kæmper vi for bedre økonomiske forhold for 
unge, som er under uddannelse. 

Sundhedsvæsenet spiller en helt afgørende rolle for at sikre tryghed i vores liv. At vide, at 
samfundet tager sig af en, hvis man kommer ud for en ulykke eller bliver syg, er med til at 
skabe en fundamental frihed, hvor man ikke skal bruge sin løn på dyre forsikringer eller 
skal være utryg i hverdagen. Derudover er sunde indbyggere også stabile medarbejdere 
og borgere med overskud, til gavn for virksomheder og vores fællesskab.  

Nye behandlingsformer og dyrere medicin presser sundhedsvæsenet og det er derfor 
afgørende at vi fastholder fokus på sundhedsvæsenets kerneopgave, at sikre fri og lige 
adgang til behandling, herunder at fjerne brugerbetaling på kerneopgaver som tandlæge 
og psykologhjælp. Pengene skal bruges hvor de gør størst gavn og ikke spildes på private 



aktører 

Økonomisk politik 

Den økonomiske politik skal have fokus på samfundets brede lag og gøre op med de 
sidste ti års borgerligt fokus på de allerrigeste. Samfundets velstand skabes nedefra og af 
de mennesker, som bidrager med deres slid. Derfor vil vi regulere finanssektoren bredt, 
blandt andet gennem finansskat og bankopsplitning, så dens størrelse og aktiviteter 
begrænses til reelle investeringer frem for spekulativ virksomhed, og vi kan undgå 
fremtidige kriser. 

I dag kan det for langt de fleste betale sig at arbejde og sådan bør det være for alle. Dette 
trues dog af social dumping, der resulterer i væsentlige lavere lønninger. Har man et 
fuldtidsarbejde, bør man tjene mere, end hvis man står uden for arbejdsmarkedet. Derfor 
bør beskatning i højere grad overføres fra  arbejde til beskatning af arbejdsfri gevinster 
som aktiehandel, arv, formue samt beskatning af dyre boliger. Ikke for at forringe 
forholdene for dem uden for arbejdsmarkedet, men for at udligne de store uligheder på 
arbejdsmarkedet. 

 Det er afgørende for samfundet at folk er i arbejde, så vi skal derfor skabe varige job og 
produktionsarbejdspladser i Danmark. Vi skal investeres i bæredygtige, fordelagtige 
industrier. Vi skal også kunne konkurrere på kvalitet og innovation for at sikre varige job på 
dansk grund. Vi anerkender naturligvis at vores virksomheder skal være 
konkurrencedygtige, men vi vil ikke konkurrerer på tysk løn og svensk skat.. I stedet vil vi 
optimere produktiviteten og sænke omkostningerne ved øget ressourceeffektivitet. Det 
skal blandt andet ske gennem flere midler til den grønne omstilling. Vi mener desuden, at 
øget medarbejderdemokrati er et stærkt værktøj til at sikre danske arbejdspladser. 

Endelig er det afgørende at vi får sat gang i debatten om, hvilken vækst vi gerne vil have i 
fremtiden, så vi kan skabe en bæredygtig samfundsøkonomi, der er mindre påvirkelig af 
forskellige tenderser til kriser.. 

For alle der vil 

Med disse bud har vi præsenteret vores samfundsvision og –analyse. Vi har også 
skitseret, hvordan venstrefløjen kan komme i offensiven og genvinde magten til at udvide 
og udvikle vores velfærdssamfund. 

Et princip, der i alle henseender bør gælde, når venstrefløjen gennemfører og præsenterer 
politik, er, at politikken skal kunne forsvares i sig selv. Vi må ikke henfalde til at begrunde 
politik med systemlogik som EU-krav og som værende ”nødvendighedens politik". 

SFU stiller sig i spidsen for en alliance med alle, der deler disse tanker. Det socialistiske 
projekt bliver kun stærkere af, at flere kommer med. 

 


