Bidrag fra
Socialdemokraterne Hasle-Møllevangen (Aarhus)
marts 2016
til
Socialdemokraternes principprogram 2016-2017
I Socialdemokraterne Hasle-Møllevangen (partiforening i Aarhus Nord) blev der holdt et
arrangement den 7. marts 2016, hvor interesserede medlemmer af foreningen debatterede og kom
med input til processen vedr. Socialdemokratiets principprogram. Nedenfor er en opsummering af
drøftelserne. Opsummeringen er opdelt i emner og er en sammenskrivning af indholdet fra 4
debatduge.
1.

Styrk sammenhængskraften via uddannelse og arbejde

Hvad står vi for?
 Lighed
 Økonomisk lighed (mindske ulighed) (plus naturligvis lighed for loven).
 Uddannelse til alle
 Rimelige, organiserede arbejdsvilkår både indenrigs og udenrigs
Hvad står vi i?
 I dag oplever vi en større ”underklasse”, bl.a. bestående af kontanthjælpsmodtagere der i
dagliglivet lever parallelt med/adskilt fra dem der er inde på arbejdsmarkedet, samt
medborgere, som ikke kan leve op til kravene i vores nuværende uddannelsessystem. Dette
skyldes blandt andet dårligere social mobilitet.
 Derudover er der stadig strukturelle kønsforskelle i samfundet, bl.a. i forhold til løn og
barselsorlov.
Hvad gør vi så?
 Vi skal øge den menneskelige kapital (kompetencer) ved at sikre uddannelse til alle, også dem
der har behov for en særlig tilrettelagt uddannelse.
 Vi skal løfte uddannelsesniveauet hos de ufaglærte og faglærte gennem uddannelsesforløb på
fuld overførselsindkomst. (evt. med skattestigning ved endt uddannelse, i samme tidsinterval
som uddannelsen har taget).
 Vi skal arbejde for, at fagligt dygtigt personale leverer bedre og har højere arbejdsglæde. Der
skal sættes prestige i at tage sig af vores ældre (SOSU’er).
 Barsel for mænd bør stadig være en prioritet
 Turisme kan være med til skabe arbejdspladser.
 Exit-programmer fra lukkede samfund (integrationsudfordringen)
Vi skal bruge arbejde til at inkludere de ekskluderede. Vi skal redefinere begrebet ”arbejde”, så det
favner alle (det er også et arbejde at yde en indsats i frivillige foreninger).

I Socialdemokraterne betyder arbejde, at man bidrager til samfundet. At man giver noget af sig selv
til samfundet eller andre mennesker. Det er i det fællesskab vi finder hinanden og genopbygger og
bevarer den solidaritet, som er grundlaget for vores velfærdssamfund.

2. Sammenhængskraft:
Modvirke tendenserne til at folk bosætter sig i enklaver
Gode boliger der er til at betale
Hvad står vi for?
 Frihed til at bo hvor man vil (plads til alle borgere)
 Fællesskab
Hvad står vi i?


Nye almennyttige boliger kan ikke længere sikres via lovgivningen. Det skævvrider vores
urbanisering, at det er de økonomisk stærke, der skal bestemme hvor resten kan bosætte sig.

Sammenhængskraften er udfordret. Vi bosætter os i enklaver (nyt ord i stedet for ghettoer), fordi
der er mangel på almene boliger (boliger der er til at betale). Byen knækker over, de gamle
arbejderkvarterer i midtbyerne er efterhånden så dyre, at kun den øvre middelklasse kan betale
dem.

Hvad gør vi så?
 Socialdemokraterne bør arbejde for en bedre fordeling af almene boliger.
 Ændring af landsbyggefonden til at erhverve sig jord og bygge boliger med fornuftige huslejer.
 Øge social kapital – gennem at sikre mangfoldigheden i lokalsamfundet
 Styrke tilliden, netværk og brobygning med dem, der ikke ligner os.
 Blande befolkningsgrupper eksempelvis ved byfortætning (f.eks. i Aarhus Midtby).

3.

Solidaritet med de svageste i samfundet

Hvad står vi for?
 Lighed er, at alle mennesker, uanset baggrund og kvalifikationer, har lige muligheder.
 Ret og pligt: Vi hjælper hinanden solidarisk, både for fællesskabets bedste og for det enkelte
menneskes bedste. Vi er forpligtet til at gøre, hvad der er nødvendigt for at hjælpe os selv, men
fællesskabet skal give os en håndsrækning, når det er nødvendigt.

Socialdemokraterne tror på, at vi allesammen ønsker at bidrage til samfundet.
Vi har grundliggende tillid til vores medmennesker – og vi opbygger derfor rammerne for vores
samfund med det udgangspunkt.

Hvad står vi i?
 En udhuling af kernevelfærden. Mange års borgerlig økonomisk politik har ødelagt velfærden
til fordel for skattelettelser og billige luksusbiler.
 Behandlingen og pasningen af ældre bliver gradvist svækket med budskaber om at denne
gruppe vokser og er en byrde.
 Strukturel ulighed mellem fysisk og psykisk handicappede. Det psykiske område præges af
projektløsninger og kortsigtede stærkt definerede mål, da midlerne til området fordeles via
puljer.

Hvad gør vi så?

De bredeste skuldre skal bære mere end i dag. Socialdemokraterne har gennem den universelle
velfærdsmodel bevist, at social og økonomisk lighed fremmer vækst og dynamik. Det er derfor
afgørende at skabe en omfordeling af de økonomiske midler så færre har for lidt.




Regler og rammer skal opbygges, så vi tilgodeser majoriteten i vores samfund i stedet for at
mistænkeliggøre dem.
Socialdemokraterne arbejder for lighed i sundhed. Derfor skal psykiske og fysiske sygdomme
sidestilles på finansloven.
Kommunalt, tværfagligt samarbejde for at støtte de svageste i samfundet.

4. Markedet og kapitalkræfterne skal være vores tjener
– ikke vores herre
Hvad står vi for?
 Det kapitalistiske marked har rammer, som er defineret af fællesskabet.
 Markedsmekanismen er et værktøj, som vi kan bruge.
Hvad står vi i?
 Finanskrise, kapitalens frie spil.
 Store selskaber, hvis økonomier er stærkere end nationers.
 Når afkastet er større end væksten, stiger uligheden.
 Uligheden i det danske samfund stiger (ginikoefficienten). (Inspiration: Thomas Pikkety og Lars
Olsen)
Hvad gør vi så?
 Skabe gode rammer for kapitalen, men altid hvor fællesskabets bedste er første prioritet.
 Fælles europæisk løsning på skattely – gerne også i FN.
 Tobin skat
 Indsats i forhold til multinationale selskaber

Øgede fællesskabsbidrag (i stedet for skattestigninger) kan evt. bruges til konkrete formål, som
nærområder og teknologiske tiltag. Inspiration: Påskepakken.


En større oprydning i fradragsordningerne. (Det skaber større økonomisk råderum og større
lighed)

5.

Pas godt på den offentlige sektor

Hvad står vi for?
 Kvalitet i den offentlige sektor
Hvad står vi i?
 Vedligeholdelsesudfordringer af skoler, veje, plejehjem, jernbaner osv.
 Kvalitetstab pga. besparelser og for mange omorganiseringer for hurtigt (SKAT som
eksempel)
 New public management virker ikke altid som et gode.

Konkurrencestaten. Noget-for-noget-princippet er i vækst.




Socialt bedrageri.
Individualisering (forældres valg af privatskoler som eksempel).
Magistratstyre: Et ikke eksisterende samarbejde i magistraterne (”små kongeriger”)

Hvad gør vi så?

Budgetregler for vedligeholdelse og fornyelse (gerne langsigtet planlægning)
Ansvarlighed overfor velfærdssamfundets institutioner.



Socialt bedrageri bekæmpes ved en ændring af socialloven: Forenkling, hvor fokus kommer til
at ligge på, hvordan socialrådgiveren hjælper.
Ændre lov i Folketinget, så alle kommuner kan få udvalgsstyre. Dermed sikres det
demokratiske valg, så der opnås indflydelse gennem de stemmer der er afgivet, frem for
fordeling af magistrater og rådmandsposter ud fra et politisk spil (eller studehandel).

6. Fortsæt - og styrk - den grønne omstilling
Danmark i front!
Hvad står vi for?
 Bæredygtigt grønt miljø
 Solidaritet (den universelle velfærdsmodel) – også på tværs af generationer
Hvad står vi i?
 En fare for at vore åer, vandløb og grundvand forurenes, da landmænd har direkte adgang til at
sætte dagsordenen i landbrugs- og miljøministeriet
 Vi risikerer at give forurenings- og klimaproblemer videre til den næste generation.
Hvad gør vi så?
 Skabe et bæredygtigt grønt miljø gennem en visionær grøn miljøpolitik

Det er en selvstændig værdi, at Danmark er i spidsen. Dvs. at det ikke bør være en undskyldning
for at skære ned, at Danmark er i front. Det er vores position som foregangsland, der giver
arbejdspladser. Det er det vi skal fundere vores videnssamfund på.

7.

International solidaritet og flygtningestrømme

Hvad står vi for?
 International solidaritet
Hvad står vi i?
 Den største flygtningekrise siden Den Anden Verdenskrig

Migrationer (befolkningsstrømme) er (tilsyneladende) en vedvarende udfordring.
Uroprægede områder, mangel på basale goder, klimaforandringer osv. bidrager her til.

Hvad gør vi så?
 Konkret støtte i nærområder gennem EU og øvrige internationale fællesskaber.
 Desuden fordeling af dem der kommer og opfylder kravene i flygtningekonventionen.
 Fælles europæisk løsning.
 Forøgelse af udviklingsbistanden
 Lad være med at overdrive flygtningeproblemet (gennem retorikken er vi selv med til at tale
udfordringen op).

