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Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten:  

Retfærdig retning for Danmark 

 
Folketingsvalget 2019 har givet Danmark en historisk mulighed for at sætte en ny politisk retning. 
 
Vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen. Danmark skal markant hæve ambitionerne for klima, miljø og 
natur og påtage sig det internationale lederskab for den grønne omstilling. Folketinget kan blive det grønneste 
parlament i verden, der ikke kun gør noget, men som gør det, der skal til for at leve op til Paris-aftalen. 
 
Vi skal styrke vores velfærd igen. Så Danmark bliver verdens bedste land at være barn i, så der bliver mere tid 
til omsorg i sundhedsvæsenet, og så alle kan se frem til en tryg og værdig alderdom. Velfærd giver lige muligheder 
og frihed til forskellighed. 
 
Vi skal bekæmpe den stigende ulighed. Så vi igen begynder at styrke den samfundsmodel, der har gjort 
Danmark til et af de mest tillidsfulde og trygge lande i verden. Hverken fattigdom eller grådighed hører hjemme i 
vores land, og vi har muligheden for at tage et opgør med begge dele.  
 
Vi skal tage et opgør med centraliseringen af Danmark. Så der er udvikling, muligheder, arbejdspladser og 
velfærd i hele landet. Det har en værdi i sig selv, at beslutninger træffes tæt på dem, det vedrører. Danmark er for 
lille til store forskelle. 
 
Vi skal satse på uddannelse. Så vores unge kan udfolde og udfordre sig så meget, som de kan – og så hver ny 
generation går en bedre fremtid i møde end den forrige. I et velfærdssamfund som det danske skal det ikke være 
ens baggrund, der afgør, hvilke muligheder man har i livet.  
 
Vi skal fremme integrationen. Så vi kan leve sammen, selvom vi er forskellige. Med respekt for hinanden og de 
demokratiske spilleregler vi bygger vores samfund på. I Danmark er alle frie og ligeværdige.  
 
Vi skal løfte et ansvar for verden. Så Danmark er et land, der hjælper mennesker i nød. Som står vagt om de 
internationale konventioner, aktivt arbejder for FN’s verdensmål og engageret indgår i forpligtende internationale 
fællesskaber. Danmark skal være et åbent land, hvor vi lever af vores udsyn til resten af verden. 
 
Vi tror på, at politik betyder noget. At vi kan løse de reelle problemer i stedet for at føre symbolpolitik. Så vi 
sammen kan sætte en ny og progressiv retning for Danmark. Forventningerne er store. Ikke alt kan indfries på én 
gang, og forudsætningen er, at der føres en ansvarlig økonomisk politik, der sikrer gode rammevilkår for 
erhvervslivet. Vi har en unik mulighed for at gå i gang med at realisere de håb, vælgerne har til et nyt politisk flertal.  
 
Det er på den baggrund, at partier, med et flertal af mandater i Folketinget, har peget på Mette Frederiksen (S) som 
kongelig undersøger med henblik på at danne en regering, der skal sikre en ny politisk retning for Danmark. 
 
Som forudsætning for tilblivelsen af en sådan regering er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten 
enige om ”en politisk forståelse”, der medfører, at en ny regering er forpligtet til at tage en række initiativer, der 
samlet set vil betyde en ny politisk retning for Danmark. Initiativerne skal udmøntes i løbet af regeringsperioden 
og gerne i et bredt samarbejde med Folketingets øvrige partier. En ny regering vil endvidere respektere alle 
gældende forlig. 
 

Undersøger hvordan det mest 

hensigtsmæssigt kan sikres, at der ikke 

udtages profit på private 

dagins8tu8oner og sociale opholds- og 

anbringelsessteder for eksempel e>er 

samme model, som i dag er gældende 

for fri-
og privatskoler. 

Politisk grundlag



”Den brændende platform”

”Der er ingen værre blind mand 
end den, der ikke ønsker at se”



”Den brændende platform”

LOS: Børn med behandlingsbehov
tabes i uddannelsessystemet

13. marts 2019 kl. 9:20 |DEBAT

DEBAT: Vi er nødt til at erkende, at har man som barn behov
for behandling, så griber det ind i skoledagen. Derfor skal
børnene have tidligere hjælp, og specialskoler og folkeskolen
skal arbejde tæt sammen, skriver Laust Westtoft, der er
sekretariatschef for LOS.

Vi mener, at alle børn skal have ret til ti års undervisning. Så er man ude af skolen i en periode, har man ret
til at få forlænget sin skolegang, skriver LOS. (Foto: Trine Brandt Ryhede)
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Den brændende platform
• Afspecialisering og standardisering

• Driftsoverenskomster

• Øget fokus på forebyggelse

• Fagbevægelsens krav om overenskomster

• Styrket indsats for psykiatrien

• Flere elever skal tage afgangsprøven

• Kvalitet og faglighed –

resultatdokumentation

• Udbud af dagbehandling

• Socialtilsyn og tilbudsportal

• Manglende professionalisme



Dobbelt ledelsessvigt

Danmarks største brancheorganisation
for sociale tilbud

Manglende 
faglig ledelse

Bestyrelse uden 
kompetencer 

og indsigt

Mediesag uden 
håndtering

Indgreb på 
baggrund af 

"fakta"

#socialtansvar
#kollektivvelfærd
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