
Vi vil have socialpolitikken tilbage! 

Danmark er et godt land. Danmark er i toppen i de fleste internationale sammenligninger. Men det 

samfund, som blev skabt af tidligere generationer, er i dag truet. Fattigdommen og uligheden stiger. Der er 

en voksende polarisering, og vi lever mere og mere opdelt. Børn og unge vokser op med meget forskellige 

muligheder, og trods stor velstand og høj beskæftigelse sker der en marginalisering af tusinder af danskere. 

Den sociale tryghed er ringere end før. Kombinationen af forringet økonomisk sikkerhed og et ydmygende 

kontrolregime fører til stigmatisering af folk, som på grund af arbejdsløshed, stress eller sygdom står 

udenfor arbejdsmarkedet. Udviklingen er ikke socialt bæredygtig. Og det koster, både for den enkelte og 

for samfundet. 

Udviklingen er skræmmende og krænkende for mange syge og udsatte borgere, og det er den også for 

medarbejdere på det sociale og sundhedsmæssige område. Der er mindre plads til faglighed. Der er færre 

muligheder for rent menneskeligt at yde den omsorg og støtte, som de fleste medarbejdere føler sig kaldet 

til at give. 

Socialpolitikken var en gang et højt prioriteret politisk område, fordi socialpolitikken er med til at definere 

hvem vi er, og hvad vi vil som samfund. 

I dag er den visionære socialpolitik død. Dagens socialpolitik er elendigt administrerede lappeløsninger med 

usikre puljer, og derudover kun et politisk redskab for beskæftigelsespolitikken og konkurrencestaten. Den 

socialpolitik, der var med til at forme vores overordnede syn på hinanden ud fra et helhedsorienteret 

menneskesyn, findes ikke mere. Der er ikke længere politisk vilje til at sætte mennesket i centrum. Der er 

ingen tro på, at når vi styrker den enkelte, styrker vi også hele samfundet. 

Folketinget og skiftende regeringer har gennem årtier svækket socialpolitikken. Nu vil vi have faglighed, 

menneskelighed og sammenhæng på det sociale område tilbage. 

Vi vil have en socialpolitik, der har som udgangspunkt, at hvert eneste menneske har værdi og krav på at 

blive behandlet med værdighed. Vi vil have et nyt og menneskeligt fokus.  

Derfor har en gruppe enkeltpersoner og organisationer taget skridt til at genrejse den socialpolitiske debat. 

Vi vil stille krav til partierne og til Regeringen. Og vi vil have socialpolitikken til at fylde langt mere i 

debatten op til folketingsvalget. Første skridt er skabelsen af en Socialpolitisk Platform, og vi etablerer også 

en socialpolitisk tænketank for at styrke en fortsat debat. 

 

 

 


