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Den danske velfærdsmodel er under pres 

Danskerne vil have velfærd – ikke skattelettelser 

Den borgerlig-liberale regering har gennem hele sin levetid ikke lagt skjul på de politiske ambitioner. – 

Lavere skat, udhuling af overførselsindkomster, forbedrede vilkår for erhvervslivet, samt udlicitering og 

privatisering af offentlige velfærdsydelser og institutioner.  

Den skattepakke og forslag til finanslov, som netop er lagt frem, skærper den kurs, selvom regeringen 

forsøger at fremstå som en regering der vil velfærden. 

I Socialpædagogerne Storkøbenhavn tager vi del i et nyt velfærdsinitiativ, hvor vi sammen med LO 

Storbyerne og en lang række Fagforbund siger; ”Vi ønsker et Danmark for Velfærd”. 

I grundlaget hedder det blandt andet; 

”Den danske samfundsmodel er presset og uligheden er stærkt stigende.  

På tværs af faggrupper oplever vi en udvikling, hvor arbejdsmiljøet alt for ofte er i klemme.  

Hvor politiske reformer alt for ofte svigter de svageste.  

Og hvor den samlede offentlige sektor, der leverer borgernes velfærd, stadig er stærkt udfordret af løbende 

krav om besparelser og effektiviseringer. 

Vi ønsker et nyt fokus på fællesskabet og på danske værdier om solidaritet og sammenhængskraft. Vi siger 

nej til minusvæksten og nej til rene nye sparekrav forklædt som effektiviseringsbidrag, produktivitetskrav 

eller omprioriteringsbidrag. Danmark skal igen satse på kvalitet. Og på at vi i fællesskab kan vi blive en kraft, 

der forandrer Danmark, når det gælder vores velfærd. 

Kampen for et nyt fællesskab må aldrig blive til en konkurrence mellem den private og den offentlige 

sektor. Den private og den offentlige sektor er hinandens forudsætninger. En stærk privat sektor sikrer 

vækst og konkurrencekraft for Danmark. En stærk offentlig sektor tilvejebringer grundlaget for det med 

blandt andet velfungerende uddannelser, service, omsorg, og infrastruktur. ” 

Vi opfordrer til at støtte op om ”Danmark for velfærd”, som i første omgang henvender sig til 

tillidsrepræsentanter som inviteres til landsdækkende stormøde den 4. oktober i Odense.  

 

Men i kølvandet på dette møde skulle gerne komme nye initiativer – landsdækkende og lokale, som 

understøtter og understreger kravet om en ny politik. 

En ny politik, hvor der tages et endeligt opgør med den stigende ulighed, hvor der gøres op med 

dehumaniserende reformer som rammer de mest udsatte grupper i samfundet og hvor der skabes grobund 

for et Danmark, hvor alle kan være med. 

En ny politik som vil et stærkt offentlig velfærdssystem og som sætter fælleskabets styrke i fokus. 


