Hvad står vi for?

Hvad står vi i?

Hvad gør vi så?

Stærkt voksende økonomisk
ulighed

Vi dropper konkurrencestaten og
genindfører den universelle
velfærdsstat.
Vi indfører global
kapitalbeskatning

Solidaritet - vi har ansvar for
hinanden (ud over en selv og
egen familie)

Vi får tunnelsyn

Skaber en samfundsmoral, der
tager ansvar for hinanden.
Vi vil styrke den menneskelige
kapital.

Fællesskab på tværs af forskelle

Vi står i enklaver - bopæl –
skoler - uddannelsessystemet arbejdspladser

Sammenhængskraft mod
opdelinger.
Vi skal styrke den sociale kapital.

Den danske model arbejdsmarked – klima - miljø

Tilbageskridt - globalisering på
kapitalens præmisser

Vi udbygger den danske model og
fokuserer på fremskridt.

En velfungerende offentlig sektor

Forfald - bygninger – anlæg
Frivillighedsprincipper

Langtidsplaner for
vedligeholdelse og reinvestering.
Sikrer professionelle
arbejdspladser.

Højere arbejdsløshed end der
burde være.

En økonomisk politik i
overensstemmelse med vores
værdier - en økonomisk politik,
der skaber vækst og
beskæftigelse (ikke
mere ”austerity”)

DUG 1
Vi står for lighed - også
økonomisk lighed

DUG 2
Lighed - solidaritet
Holdbar ideologi i modsætning til
liberalisme og marxisme

For få lærepladser
Større ulighed!
Ukampdygtig finanspolitik pga.
overdreven hensyn til Vækst- og
Stabilitetspagten.

Empati og tiltro til vore
medmennesker

Manglende stolthed over - eller
forståelse af - vores egen
ideologi

Bæredygtighed:
Miljø, ressourceforbrug, klima
osv.

Vi er for mange på kloden og
vi overforbruger ressourcerne,
hvilket fører til klimaændringer
og deraf følgende
flygtningestrømme

Hæver AER-refusion indtil nok
lærepladser.
Reducerer toplønningerne i den
offentlige sektor.
Indretter vores samfund efter
tillid i stedet for ”300
kontrolmekanismer”
Uddannelse af kvinder i ulande,
hvilket fører til færre
børnefødsler.
Nye og mindre
ressourceforbrugende måder at
producere på.

DUG 3
Et solidarisk velfærdssamfund Lige muligheder for alle uanset
social status.
Lige adgang til skoler, sygehuse
mm.

Større og voksende ulighed politisk, økonomisk,
uddannelsesmæssigt og
geografisk.
Individualisme/egoisme
Ulighed i sundhed
Større privatisering af
sundhedsvæsenet.

Vi skal holde fast ved den
universelle velfærdsmodel
Omfordeling - skatter og sociale
ydelser.
Ingen skattelettelser (større
fællesskab)
Styret markedsøkonomi - en
økonomisk politik i
overensstemmelse med vores
værdier - med fokus på vækst og
beskæftigelse frem for
sparepolitik.
Velfærdsteknologi skal skabe og
ikke erstatte varme hænder.
Fælles om at skabe grundlaget for
de universelle værdier.

Et solidarisk arbejdmarked Med plads til alle uanset køn,
race, religion, handicap ….

Manglende solidaritet på
arbejdsmarkedet, krav om 100 %
arbejdsdygtighed.

Livslang læring

Afskaffelse af efterlønnen er en
katastrofe, idet der er meget
forskel på nedslidning afhængig af uddannelse, år på
arbejdsmarkedet.

Et arbejdsmarked, hvor man har
et arbejde, man ikke bliver syg af
og til en løn, man kan leve af.

Ødelagt flexicurity - idet
sikkerhedsnettet er ødelagt
Opsplitning mellem det faglige og
det politiske

Frihed - lighed - solidaritet

Manglende solidaritet i forhold
til :
 Flygtninge
 Klimaforandringer
 EU-landene imellem
Stor arbejdsløshed og store
flygtningestrømme i EU - en
farlig politisk cocktail, som fører
til politisk ekstremisme.

Tættere samarbejde mellem
Socialdemokratiet og
fagbevægelsen - mellem
arbejderbevægelsens faglige og
politiske del.
Fælles EU-indsats mht.
flygtningestrømme
Mere u-landshjælp
Større hjælp i katastrofeområder
Åbne markeder for fattige lande.

Grønne investeringer - passe på
miljøet!
For meget udlicitering og
privatisering

Fælles om at skabe grundlaget for
de universelle værdier.
Multinationale selskaber skal
betale skat, hvor de tjener
pengene.
I det hele taget tilbage til de
socialdemokratiske værdier, være
stolt af dem og stå fast på dem!

Demokrati

Ghettodannelser

Almene boliger der er til at
betale, blandede boligområder.

Globalisering på kapitalens
præmisser.
Kapitalen er global, mens
politikken er ”buret inde i”
nationalstaten.

International politisk regulering af
markedet, hvilket kræver
internationalt samarbejde og en
international organisation, der
kan regulere.
Vi skal ”tage folket med på råd” nationalt og internationalt.
Vi skal være borgere i et
demokrati og ikke kunder i en
butik!
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