Stormøde om Socialdemokratiets principprogram

Østjyllands Storkreds 29. marts 2016 - ca. 100 deltagere

Hermed de vigtigste pointer fra opsamlingen på baggrund af gruppearbejde med dugene (vedhæftet):
(Rækkefølgen er ikke prioriteret)

Hvad står vi for?
Der var stor enighed om de grundlæggende værdier:
FRIHED - LIGHED - SOLIDARITET
fra forskellige vinkler, hvilket er en styrke for vores parti!
Rækkefølgen er IKKE prioriteret!













Frihed: Grundlæggende demokratiske rettigheder, frihed for undertrykkelse
Lighed: Lige muligheder - mere lige samfund
Lige adgang til uddannelse, sundhed, arbejde
Fællesskab / Ansvar for fællesskabet
De bredeste skuldre bærer mest
Deltagelse - demokrati
Ligeværdighed - tryghed - tillid - respekt - åbenhed
Den solidariske velfærdsmodel / velfærdssamfund
Den solidariske arbejdsmarkedsmodel
Reguleret markedsøkonomi
Udenrigspolitisk - interesse for verden omkring os (konkret, moralsk-etisk)
Bæredygtighed (godt afsæt i FN’s 17 bæredygtighedsmål) - jfr. Mogens Lykketoft

Hvad står vi i?



Stor - og voksende - ULIGHED - økonomi, uddannelse, sundhed, geografi….
Manglende /ineffektiv kontrol med økonomien - DK + globalt










Et handlingslammet EU
Et internationalt samarbejde, der er ved at falde fra hinanden
Klima- og miljøkrise
Flygtningekrise - migrationsboom
Vi er i krig!
Højere grad af induvidualisme / egoisme - mangel på fællesskaber
Nyliberalisme
Demokrati i krise - politisk ekstremisme og mistillid - foreningskultur på retur - grupper,
der står udenfor

Hvad gør vi så?


Stor - og voksende - ULIGHED - økonomi, uddannelse, sundhed, geografisk ….
-



Vi udvikler den solidariske - universelle - velfærdsmodel!
Omfordeling via skatter Skatter ses som noget positivt, en finansiering af fælles goder, fælles velfærd
Ikke brug for skattelettelser - slet ikke i toppen
Øget politisk stillingtagen til økonomisk fordeling
Øget fokus på økonomisk lighed kan skabe et værdigt liv for alle!
Alle skal have en chance - uddannelse, efteruddannelse, ligeværdighed i udd.
Uddannelse for livet - hele livet
Lighed i sundhed - styrket offentlig sygehuspolitik
Styrker den solidariske arbejdsmarkedsmodel - KOLLEKTIVE overenskomster mv.
Regler mod social dumping
Fuld beskæftigelsespolitik (frem for EU’s sparepolitik)
Det er IKKE ligevægt på statsbudgettet (på tværs af konjunkturer), der skaber vækst og
beskæftigelse; tværtimod er fremgang i beskæftigelsen forudsætningen for orden i
finanserne.

Manglende /ineffektiv kontrol med økonomien - DK + globalt
-

Regulering af markedsøkonomien - markedskræfterne skal være et redskab, ikke vores
herre!
Lad de politiske idealer styre i stedet for ”nødvendighedens politik”
Det er ikke økonomien, der styrer politikken, men politikken der lægger rammer om
økonomien (der findes ikke en ”nødvendighedens politik”)

-





Højere grad af induvidualisme / egoisme - mangel på fællesskaber
Nyliberalisme
Demokrati i krise - politisk ekstremisme og mistillid - foreningskultur på retur grupper, der står udenfor
-







Fuld beskæftigelsespolitik (jfr. ovenstående)
Øget kontrol og beskatning
Beskatning der, hvor pengene tjenes - effektiv beskatning internationalt
Tobin-skat (2032-programmet, kongresvedtagelse!)
”International selskabsskat”
Der er brug for en international organisation, der kan regulere

Vi skal vende tilbage til at føre socialdemokratisk politik
Stop udsalget af de socialdemokratiske værdier!
Ærlighed - stå ved vores historie
Mere 1. maj frem for MIG først!
Moderate kræfter styrkes - for at kunne lave resultater (mod ekstremismen)
Skabe fællesskaber
Deleøkonomi
Social boligpolitik - almennyttige boliger, der er til at betale
Mere viden om ”økonomien i samfundet”
Demokratisk dannelse - skolepolitik
Taget folket med på råd!
Lyt til baglandet!
Tilbage til de socialdemokratiske værdier, stå fast ved dem, vær stolt af dem!

Et handlingslammet EU
Et internationalt samarbejde, der er ved at falde fra hinanden
Klima- og miljøkrise
Flygtningekrise - migrationsboom
Vi er i krig!
-

Tilslutte os FN’s 17 bæredygtighedsmål - og tage dem alvorligt!
Hjælp i nærområderne
Uddanne flygtninge i nærområderne
Mere ulandshjælp
Sæt gang i fredsforhandlingerne!

-

-

-

Væk med aggressiv udenrigspolitik
Respekt! Behandling af folk i nød
Flygtningefamilier skal behandles værdigt
Mere vedvarende energi, økologi, genbrug
Mindre ressourceforbrugende produktionsmetoder
Grøn teknologi
Langsigtet investering i bæredygtighed
Klimaforandringer vil, hvis der ikke handles, medføre meget større flygtningestrømme;
derfor skal der handles (internationalt samarbejde/ansvar/solidaritet)
Politisk initiativ
Større samhandel, forståelse - væk med barrierer
Give ulandene bedre adgang til EU’s marked
EU samarbejdet skal praktisere mere internationalt samarbejde og solidaritet - gøre
noget ved arbejdsløshedsproblemet (økonomisk krise) og flygtningekrisen. Stor
arbejdsløshed og store flygtningestrømme er en farlig politisk cocktail - sætter
solidariteten under pres.
Det kræver en ny økonomisk politik (væk fra sparepolitik og markedskræfternes frie spil)
I det hele taget styrket internationalt samarbejde og solidaritet!
Vores værdier: Fællesskab, styre markedet, anstændighedens politik
Bæredygtig verdensudvikling - bekæmpe ulighed - skaffe ressourcer til at sikre alle
lige adgang til ordentlig uddannelse og sundhed; det har den danske solidariske
velfærdsmodel
traditionelt kunnet levere - skabe større lighed og vækst på samme tid.
Stærkere indsats mod fattigdom og sult …
Stærkere international solidaritet …
Og en ny økonomisk politik, der er både socialt og miljø- og klimamæssigt bæredygtig!

De udfyldte debatduge er vedhæftet (14 stk.)

Med venlig hilsen
Jette Buus Gravesen
Principprogramudvalget, Region Midtjylland
Kredsformand, Århus Nordre Kreds

