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LAD OS SAMLE DANMARK IGEN
Om mindre end et år tager vi hul på et nyt årti. 20’erne. Det er næppe noget, nogen 
tænker over, når nytårsaften ikke lige er nært forestående. Men snart afgør vi, hvil-
ken retning Danmark skal bevæge sig, når rådhusklokkerne slår tolv på den sidste 
dag i 2010’erne.

Bliver det en ny begyndelse? Eller mere af det 
samme?

I 10 punkter nedenfor præsenterer jeg de mål, 
Socialdemokratiet mener, en ny regering skal ar-
bejde for – hvis vælgerne sammensætter Folketin-
get på en måde, så vi kan danne regering efter 
valget.

Kort opsummeret: Velfærd først. Meget større 
ambitioner for klimaet og naturen. Ikke mere ulig-
hed og centralisering. En retfærdig og realistisk 
udlændingepolitik. Og en ny ret til tidlig folkepen-
sion for de mest nedslidte. 

Samtidig udstikker det en retning, som fortæller 
meget om, hvilket samfund vi ønsker.

Når en socialdemokratisk regering tager en be-
slutning – uanset hvor stor eller lille den måtte 
være – så skal det være en beslutning, der styrker 
vores danske samfundsmodel. 

I et velfærdssamfund som det danske skal det 
være sådan, at man får hjælp, hvis man har det 
svært. En ordentlig behandling, hvis man bliver syg 
eller mister sit arbejde. At der er muligheder uan-
set, hvem man er, hvor man kommer fra og hvor 
man bor.

Sådan er idealet i hvert fald for det samfund, som 
generationer før os har bygget op. 

Spørgsmålet er, om det også forholder sig sådan 
i virkeligheden?

På den ene side kører det godt. Vi har styr på øko-

nomien. Beskæftigelsen er høj. På papiret har vi 
aldrig haft flere muligheder end nu. På den anden 
side er det åbenlyst, at velfærden er under pres. 
Medarbejderne løber mange steder for stærkt. 
Centraliseringen har efterladt store dele af Dan-
mark med ringere muligheder. Og stadig flere 
børn og unge har ondt i livet. 

Samtidig er der særligt i de senere år slået store 
skår af den tillid, der ellers er så afgørende for 
vores samfund.

Vi ved, at samfundet er blevet snydt for milliarder. 
Vi er ikke længere sikre på, at alle betaler den skat, 
de skal. Og vi kan se, at nogle få i toppen stikker af 
fra resten af samfundet. 

Samtidig stoler vi mindre og mindre på medierne. 
Og troværdigheden for os politikere er historisk 
lav. 

Politisk afmagt er farlig for et demokrati. En social-
demokratisk regering vil tage livtag med tillidskri-
sen i vores samfund. Derfor lover vi heller ikke, at 
alt bliver godt, hvis vi får en ny regering. Selvom 
dansk økonomi er god, skal der stadig prioriteres. 

»Politisk afmagt er farligt for et 
demokrati. En socialdemokratisk 
regering vil tage livtag med tillids-
krisen i vores samfund. Derfor 
lover vi heller ikke, at alt bliver 
godt, hvis vi får en ny regering.« 
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Med rette er forventningerne store. Men vi kom-
mer ikke til at kunne indfri dem alle på én gang. 

Til gengæld er vi overbeviste om, at vi kan gøre det 
bedre end i dag. At vi gradvist kan skabe frem-
skridt, der kommer alle til gavn. Som skridt for 
skridt udbygger vores velfærd og samfundsmodel.

Lars Løkke Rasmussen ynder at fremhæve, at han 
har haft ansvaret for Danmark i hovedparten af de 
forgangne 20 år. Men hvad har han brugt magten 
til? Blev opsvinget brugt klogt i 00’erne? Blev vel-
færden udbygget tilstrækkeligt i 10’erne? 

På dørtærsklen til et nyt årti står Danmark i dag så 
godt rustet, som vi har haft muligheden for? 

Eller er sandheden ikke snarere denne: At vores 
grønne førerposition blev sat over styr. At vi for-
sømte at investere i uddannelse, så gode tider ikke 
blev bedre for alle. At centraliseringen blev et mål 
i sig selv. Og at velfærden gradvist blev udhulet. 

Er sandheden ikke også, at det kunne være gået 
endnu værre, hvis den nuværende borgerlige-libe-
rale regering havde evnet at realisere deres pro-
gram: Lavere topskat. Højere pensionsalder. 
Mindre SU. Færre billige boliger. 

Selvom Socialdemokratiet har været i opposition, 
er det både lykkedes at forhindre regeringens 
værste forsøg på at trække Danmark skævt og 
samtidig indgå forlig, der kan stå i mange år. Det 
giver ro og stabilitet – blandt andet om danskernes 
boligskat og om udlændingepolitikken. 

Hvis vi kan danne regering efter valget, vil vi invi-
tere til et bredt samarbejde. Vi har ikke ét parti, 
som vi kan gøre det hele sammen med. Men der 
er mange partier, som vi kan gøre meget med.

De konkrete elementer, vi har skitseret i dette 
udspil, er langtfra udtømmende. Det kræver selv-
sagt flere initiativer, hvis vi skal lykkes med vores 

ambition om at gøre 2020’erne til et årti, hvor vi 
igen udbygger vores unikke danske velfærdsmo-
del. Gør Danmark til et foregangsland i den grønne 
omstilling. Og sikrer, at opsvinget kommer alle til 
gavn. 

Men de 10 mål, som en ny regering skal arbejde 
for, er der, vi starter. Det fortæller, hvordan vi vil 
prioritere, hvis danskerne betror os ansvaret. Og 
det viser med al tydelighed, at vi vil trække Dan-
mark i en ny og mere retfærdig retning end den 
politik, som har været ført de sidste fire år. 

Det er en politik, der er afhængig af samarbejde 
med andre partier. De bedste resultater skaber vi 
i fællesskab. Vil du være sikker på, at Danmark får 
en ny regering, så skal du overveje at stemme på 
Socialdemokratiet.

Lad os samle Danmark igen.

 
 
 
 
 
 
Mette Frederiksen 
Formand for Socialdemokratiet
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1.  Velfærd. Vi sætter velfærden først, så der 
bliver mere tid til omsorg for børn, ældre 
og syge.

2.  Fremtid. Vi kæmper for, at Danmark bliver 
verdens  bedste land at være barn i.

3.  Bæredygtighed. Vi vil stille os i spidsen 
for et meget stærkere lederskab for vores 
klima, natur og miljø.

4.  Pension. Vi vil indføre en ny ret til tidlig 
folkepension for de mest nedslidte.

5.  Danmark. Vi vil tage et  opgør med cen-
traliseringen.

6.  Opsving. Vi vil satse på  uddannelse, så 
gode tider bliver bedre for alle. 

7.  Udlændinge. Vi står fast på en retfærdig 
og realistisk udlændingepolitik.

8.  Trivsel. Vi ønsker et  samfund, hvor 
flere trives, og hvor vi tager hånd om 
 sårbarheden.

9.  Udsyn. Vi vil et mere social demokratisk 
Europa, der løser borgernes problemer.

10.  Solidaritet. Vi vil  bekæmpe den stigende 
ulighed.

EN NY REGERING SKAL ARBEJDE FOR
10 MÅL
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1  VELFÆRD

Vi sætter velfærden først, så der bliver 
mere tid til omsorg for børn, ældre og 
syge. 

Vores behov for velfærdssamfundet er vidt for-
skelligt. Nogle er heldige og har ”kun” brug for en 
god skole til børnene og kan måske nøjes med et 
enkelt sygdomsforløb igennem livet. Mens andre 
er meget afhængige af, om velfærden fungerer. 
Mennesker med store funktionsnedsættelser og 
den ældre, der er blevet dement. Fællesskabet 
skal vise sit værd i alle tilfælde. 

Vi kan ikke med det samme rette op på de mange 
besparelser, der er gennemført. Men vi kan gå i 
gang, og vi vil prioritere velfærd i stedet for skatte-
lettelser. På den måde kan vi eksempelvis ansætte 
flere til at tage sig af vores børn, syge og ældre. 

Læs mere i vores udspil  
”Tid til omsorg” og ”Tillid,  
faglighed og arbejdsglæde”.

1



8

2  FREMTID 

Vi kæmper for, at Danmark bliver ver-
dens bedste land at være barn i.

Barndommen er så kort, men alligevel den vigtig-
ste tid i alle menneskers liv. Vi skal passe bedre på 
vores børn. Derfor blandt andet flere pædagoger. 
Så der er tid og ro til gode relationer. 

De mest udsatte børn skal sikres mere stabilitet i 
deres opvækst. I de tilfælde, hvor forældre ikke kan 
passe på deres egne børn på grund af eksempelvis 
misbrug, skal flere børn have mulighed for at få en 
ny familie. 

En socialdemokratisk regering vil mere end noget 
andet lade sig måle på, om det går fremad med 
børnelivet i Danmark. To konkrete bud er bedre 
normeringer og muligheden for, at børn kan starte 
senere i skole.

Læs mere i vores udspil  
”Altid på børnenes side”.

0 år 0 år 3 år 4 år 5 år 8 år 10 år 12 år 14 år 25 år 30 år 40 år 40-50 år 54 år 60 år

Ikke indlagt 
på neonatalafdeling

Fødselsvægt Evne til at tilpasse
sig og være sammen 
med andre
Gennemsnitlig score

Dansk-testresultater 
i nationale tests
Gennemsnitlig score

Ingen 
dom for 
kriminalitet

Antal års
uddannelse

Løn-
indkomst

Har i løbet af 10 år
ikke opsøgt 
hospitalshjælp

I arbejds-
styrken

I live
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3.485 g.

3.390 g.

91,3
pct.

89,7
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88,5
pct.

7,6

7,1

6,3

8,1

7,5

6,9
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53

45

64

53

44

66

54

45

66

55

45

89,6

85,5

80,4

14,8 år

13,5 år

12,7 år

419,490 kr.

361.670 kr.

296.020 kr.

58,9

55,6

53,4

89,5

86,8

84,2

91,8

90,2

88,9

UDSATHED GÅR I ARV 
Social ulighed bliver grundlagt ved fødslen og i de første år af et barns liv. Det kan aflæses tydeligt ved at se på morens 
uddannelse, og hvordan børnene i gennemsnit klarer sig i løbet af deres liv. Fra barndom til alderdom.

Kilde: Rockwool Fonden, “Den Usynlige Tråd”

Mor med videregående uddannelse

Mor med ungdomsuddannelse

Mor uden ungdomsuddannelse
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8
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Selvtilliden tilbage. Lærke og 
Mads viste mig rundt på jule-
mærkehjemmet i Ølsted. Her 

får mange selvtilliden igen. De 
bliver en del af et fællesskab. 

Nogle børn bærer rundt på tri-
ste historier. Ensomhed. Lavt 

selvværd. Stress. Hvorfor er så 
mange af vores unge kede af 

det? Uanset hvem, der danner 
regering efter valget, så har 

vi en fælles opgave: Danmark 
skal være et bedre land at 

være barn i.



Læs mere i vores udspil 
”Danmark skal igen være en 
grøn stormagt”.
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3  BÆREDYGTIGHED 

Vi vil stille os i spidsen for et meget 
stærkere lederskab for vores klima, 
natur og miljø.

Der er brug for et helt andet lederskab for den 
grønne omstilling. 

Med en bindende klimalov vil vi forpligte Dan-
mark på det ambitiøse mål, at vores drivhus-
gasser skal reduceres med mindst 60 pct. i 
2030. Vi vil blandt andet sikre et klimabidrag 
fra landbruget og omstille transportsekto-
ren. 

Samtidig er vores miljø, natur, luft og 
drikke vand mindst lige så vigtigt for et 
grønt Danmark som klimaet. Vi vil have 
mere urørt skov og flere sammenhæn-
gende naturområder, så biodiversiteten 
får bedre vilkår i Danmark. Vi vil forbyde 
gødskning tæt på drikkevandboringer, og 
højere afgifter på plastik skal modvirke 
den alt for store plastikforurening. 

Socialdemokratiet har før vist, at vi kan 
skabe resultater, som da vi op gennem 
90’erne var med til at skabe det danske 
vindmølleeventyr. Et nyt grønt eventyr ven-
ter, hvis Danmark igen tør gå forrest. Ord gør 
det ikke alene. Der skal handling til.  

3
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Grafen herunder viser udfordringen. Klodens gennemsnitlige temperatur er siden industrialiseringens 
begyndelse steget kraftigt.

-0,5

0,0

0,5

1,0 Afvigelse fra gennemsnitstemperatur 1951-1980 (Co)

1880 1900 1920 1940  1960 1980 2000

KLODEN BLIVER VARMERE

2,2 
MIO. TON 

Så meget CO2 bliver udledt 
som en konsekvens af madspild 

i Danmark.

348
MIO. TON 
Så meget plastik blev der 

produceret i verden i 2017.

Kilde: DTU Environment

Kilde: NASA

Kilde: PlasticsEurope
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Siden 1979 har May-Britt 
skrællet  gulerødder og stegt 
 frikadeller i storkøkken. Det kan 
mærkes i arme, ben og ryg.

Finn og hans kolleger i lufthav-
nen slæber 66.000 kufferter pr. 
mand hvert eneste år. De har 
bogstavelig talt løftet deres del 
af byrden.



4  PENSION

Vi vil indføre en ny ret til tidlig folkepen-
sion for de mest nedslidte.

I takt med at vi forventer en højere levealder, er 
det fornuftigt, at mange også arbejder i længere 
tid. Det er der heldigvis også mange, der både har 
lyst og helbred til at kunne gøre. Men det ændrer 
ikke ved, at der også er nogen, der ikke kan arbejde 
helt til pensionsalderen. Det siger meget om de 
uretfærdigheder, der stadig er i vores samfund, at 
forskellen i levealder stadig er markant. 

Vi vil indføre en ret til tidlig folkepension til dem, 
der er blevet nedslidt af at gå på arbejde, og til 
dem, der har arbejdet i flest år. Nogle gange skal 
vi behandle mennesker forskelligt, for at alle får ret 
til det samme: En værdig tilbagetrækning. Samtidig 
vil vi satse på et bedre arbejdsmiljø og en øget 
indsats imod social dumping. 

Læs mere i vores udspil  
”De mest nedslidte fortjener 
også en værdig pension”.

2,2 
MIO. TON 

Så meget CO2 bliver udledt 
som en konsekvens af madspild 

i Danmark.

Mere end hver 
fjerde maler, VVS ‘er 
og murer har været 
syg som følge af sit 
arbejde indenfor 
det sidste år.

I nogle fag, som f.eks. frisører, 
bygge- og anlægsarbejdere, 
landmænd og portører, har 
hver anden smerter flere 
gange ugentligt.

FAKTA OM NEDSLIDNING
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Lisbeth har som social- og 
sundheds hjælper ydet en stor 
indsats i ældre plejen i 46 år. 
Hun har skabt en tryg hverdag 
og alderdom for mange dan-
skere.

4

Kilde: NFA
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5  DANMARK

Vi vil tage et opgør med centralisering en.

Vi ønsker et Danmark, hvor man kan bo, uddanne 
sig og arbejde i hele landet. Vi er imod, at beslut-
ninger om f.eks. sundhed og sygehuse flyttes væk 
fra lokalsamfundene. Vi tror ikke på, at en besty-
relse langt væk vil tage de lokale hensyn, der er så 
vigtige for et sammenhængende Danmark. 

Vi vil oprette nærhospitaler og nærpoliti. En pligt 
for nyuddannede læger til at arbejde et halvt år 
hos en praktiserende læge efter endt uddannelse. 
Så flere får en læge tæt på. Og så vil vi udflytte 
uddannelser. Ikke mindst på velfærdsområdet. 

Mange års udvikling kan vi ikke ændre på en dag. 
Eller på et år. Men vi kan gå i gang og dermed også 
insistere på, at udvikling for nogen ikke betyder 
afvikling for andre. Der er ingen modsætning mel-
lem en stærk hovedstad, der kan sætte Danmark 
på verdenskortet – og at der samtidig er mulighe-
der i resten af landet. 

Læs mere i vores udspil 
”Nærheden tilbage”.
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Årets Landsby. Jeg kan godt forstå, at Blans 
lige er blevet kåret som årets landsby i Sønder-
jylland. Det er nært og trygt lokalmiljø, som jeg 
tror, flere og flere danskere længes efter.

Da købmanden skulle lukke, gik byen sam-
men om at redde den. Vi ved, hvor vigtig en 
butik er. Samlingspunktet hvor man får hilst 
på hinanden. Byer som Blans klarer sig godt på 
trods af de seneste års centralisering. Vi vil ven-
de udviklingen og arbejde med Blans i stedet 
for at arbejde imod den.



6  OPSVING

Vi vil satse på uddannelse, så gode tider 
bliver bedre for alle.

En ansvarlig økonomisk politik er fundamentet for, 
at vi kan have et stærkt velfærdssamfund. Budget-
terne skal overholdes. Vi har fremlagt en holdbar 
og fuldt finansieret økonomisk plan. 

Dansk erhvervsliv skal have gode og stabile ram-
mevilkår. Det kræver langsigtede og brede politi-
ske aftaler, så der er tryghed om fremtidens inve-
steringer. Det skal bedre kunne betale sig at 
investere i forskning. 

Vi vil afskaffe de årlige besparelser på uddannelse. 
Så vi igen satser på de unge. Og samtidig vil vi gøre 
det mere attraktivt at dygtiggøre sig, så flere ufag-
lærte får mulighed for at få en faglært uddannelse. 

Læs mere  
i vores udspil  
”Flere faglærte nye 
arbejdspladser”,  
”Vækst der virker” 
og ”Flere medarbej-
dere til et Danmark 
i vækst”.

16
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Tillykke Jacob. Jeg mødte Jacob på erhvervs-
skolen i Køge. Svendestykket var han tryg ved. 
Til gengæld var han lidt nervøs for den stu-
dentereksamen, han også skulle tage. For det 
var først på EUC, at man opdagede, at Jacob er 
ordblind. Det er ikke godt nok. 

Hvis børn og unge med ordblindhed får 
hjælp, kan de klare sig lige så godt som alle 
andre.

Det er Jacob et bevis på. Han fik både sven-
debrevet og studenterbeviset – med et 10-tal til 
den sidste eksamen.  
Du er så sej, Jacob. Stort tillykke!
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GRÆKENLAND

ITALIEN

MALTA

SPANIEN

CYPERN

FLERE END 10.000 OMKOMNE OG SAVNEDE I MIDDELHAVET I 2016-2018

Det nuværende asylsystem har skabt en industri af organiseret menneskesmugling. Flere end 
10.000 børn, kvinder og mænd har mistet livet eller er meldt savnede fra 2016-2018. Undervejs 
er endnu flere blevet udsat for grusomheder.

7
7  UDLÆNDINGE 

Vi står fast på en retfærdig og realistisk 
udlændingepolitik.

Udlændingepolitik er fyldt med dilemmaer og 
svære valg. Mange, der er kommet til Danmark, 
klarer sig godt, har lært sproget og er blevet en del 
af vores samfund. Men desværre er der stadig 
store integrationsudfordringer. Hvis det skal ven-
des, skal vi kun tage imod så mange, som vi evner 
at hjælpe her i landet. Og hvis vi for alvor skal få 
nedbragt antallet af flygtninge og migranter, der 
søger mod Europa, skal vi hjælpe mere og bedre i 
nærområderne. Alle tre dele hænger uløseligt 
sammen. Derfor er der brug for en helhedsplan.

Man er ikke et dårligt menneske, fordi man ikke 
ønsker at se sit land blive grundlæggende foran-

dret. Og man er ikke naiv, fordi man gerne vil 
hjælpe andre mennesker til en bedre tilværelse. 
Langt de fleste vil gerne begge dele: Hjælpe flere i 
nød og passe på Danmark.

Vi vil arbejde for et nyt asylsystem, hvor der etab-
leres et modtagecenter udenfor Europa, og hvor 
Danmark igen begynder at tage imod kvoteflygt-
ninge. Og vi vil føre en integrationspolitik, der i 
højere grad er baseret på ret og pligt – blandt 
andet ved at indføre en pligt til at bidrage, hvis man 
modtager offentlige ydelser.  

Læs mere i vores udspil  
”Retfærdig og realistisk”.

7

Kilde: UNHCR
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er endnu flere blevet udsat for grusomheder.

Asylansøgere

3,1 
mio.

Flygtninge

25,4 
mio.

Internt 
fordrevne

40,0 
mio.

68,5
MILLIONER ER PÅ FLUGT

I juni 2018 var 68,5 millioner 
mennesker på flugt verden over. 
Ikke siden 2. verdenskrig har så 

mange mennesker været på flugt. 
85 pct. af de fordrevne befinder sig i 
udviklingslande, derfor skal vi styrke 

nærområderne.

135
KRONER I EUROPA

1
KRONE I NÆROMRÅDERNE

Hver gang vi i Europa bruger 
135 kr. på en asylansøger, bruger 
vi 1 kr. pr. flygtning der opholder 

sig i nærområderne.
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FLERE IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE
På bare en generation har befolkningen ændret sig markant. Andel af befolkningen med ikke-vestlig oprindelse.

Kilde: Integrationsbarometer

Kilde: FN Kilde: Collier & Betts 2017
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8  TRIVSEL 

Vi ønsker et samfund, hvor flere 
trives, og hvor vi tager hånd om 
sårbarheden.

Det moderne samfund har ført mange for-
bedringer og muligheder med sig. Men møn-
ten har altid en forside og en bagside. Psykisk 
sårbarhed blandt børn og unge er voldsomt 
stigende. 

Og vi må være kritiske. Både i forhold til den 
måde vi har indrettet uddannelsessystemet 
på, ressourcerne i psykiatrien, om der er den 
rette balance mellem arbejds- og familieliv – 
men også om ting, det ikke er så let at lovgive 
om: Børn og unges brug af sociale medier og 
skæm i det hele taget. 

Vi ønsker et samfund, hvor mennesker selv-
følgelig gør sig umage, og hvor ret og pligt er 
en bærende samfundsværdi. Men vi ønsker 
ikke et præstations- og konkurrencesamfund. 
Vi vil derfor tage fat på uddannelsessystemet 
og finde løsninger, der støtter børnenes triv-
sel samtidig med, at de skal lære og dannes. 
Vi vil eksempelvis gøre op med brugen af na-
tionale tests i folkeskolens yngste klasser.

Frygten for at vælge forkert.  Jeg har besøgt 
uddannelser over hele landet, og én ting går 
igen: Sårbarheden. 

Vores børn og unge er bange for at vælge 
forkert, få en dårlig karakter eller ikke at slå 
til. Det er der mange forskellige grunde til og 
ingen lette løsninger. 

Rekordmange unge får en diagnose i de år. 
Måske er det på tide at give samfundet en 
diagnose i stedet. For noget kan vi gøre. Lad 
os afskaffe uddannelsesloftet.
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9  UDSYN

Vi vil et mere socialdemokratisk 
 Europa, der løser borgernes problemer.

Der er så mange, der gerne vil splitte. Både her-
hjemme og i Europa. Vi vil hellere samle. Og holde 
sammen. Ikke mindst på Europa. Et fælles Europa 
er vores garanti for fred og vores bedste fælles 
bidrag mod både en aggressiv russisk præsi-
dent Putin i Øst og en siddende præsident 
Trump i USA, der aktivt modvirker det 
globale verdenssamfund. 

Vi vil et stærkere socialdemokratisk 
Europa. Lønmodtagernes rettighe-
der skal have samme status som 
hensynet til den frie bevægelighed. 
Vi vil sætte os i spidsen for at få ind-
ført en europæisk solidaritetspagt. 
Den skal lægge en fælles bund under 
selskabsskatten og en fælles skat på tech-gigan-
terne. Så de enkelte lande ikke konkurrerer hinan-
den ned og dermed forringer vores mulighed for 
at finansiere velfærden. 

Danmark er ikke kun en del af EU. Vi indgår også i 
et Rigsfællesskab med Grønland og Færøerne. Vi 
har stor forståelse for mange menneskers ønske 
om selvstændighed. Og vi ønsker selvfølgelig et 
ligeværdigt og positivt samarbejde. 

Læs mere i vores udspil 
”Sammen tager vi  
kampen i EU”.

9

BUND UNDER SELSKABSSKATTEN
Selskabsskatten i de europæiske lande 
har de sidste 20 år været i et skatteræs 
mod bunden. Udvikling i selskabsskat i 
udvalgte europæsiske lande 1997-2017.

SPANIEN

-10 
PCT.-POINT

ITALIEN

-25 
PCT.-POINT

GRÆKENLAND

-11 
PCT.-POINT

TYSKLAND

-27 
PCT.-POINT

FRANKRIG

-7 
PCT.-POINT

POLEN

-19 
PCT.-POINT

STORBRITANNIEN

-12 
PCT.-POINT
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BUND UNDER SELSKABSSKATTEN
Selskabsskatten i de europæiske lande 
har de sidste 20 år været i et skatteræs 
mod bunden. Udvikling i selskabsskat i 
udvalgte europæsiske lande 1997-2017.
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ITALIEN
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GRÆKENLAND

-11 
PCT.-POINT

TYSKLAND

-27 
PCT.-POINT

FRANKRIG

-7 
PCT.-POINT

POLEN

-19 
PCT.-POINT

STORBRITANNIEN

-12 
PCT.-POINT

Kilde: Skatteministeriet
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FORSKELLENE BLIVER STØRRE OG STØRRE
Den rigeste procent af befolkningens andel af den samlede 
kapitalindkomst, ekskl. boligafkast.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161994

1994

29,8
pct.

2016

52,8
pct.

10  SOLIDARITET

Vi vil bekæmpe den stigende ulighed.

Uligheden stiger. Værst er det globalt, men også i 
Danmark går det den forkerte vej. Formuerne og 
indtægterne fra formuer koncentreres på stadig 
færre hænder. Den stigende ulighed truer med at 
underminere ikke alene vores samfundsmodel, 
men også vores unikke tillid til hinanden i Danmark. 

Vi ønsker et retfærdigt samfund. Danmark er for 
lille til store forskelle. Og vi vil udfordre den grå-
dighed, vi har set i dele af finansverdenen. Eller 
med andre ord genoprette den samfundskon-
trakt, der har gjort Danmark til et af de bedste 
samfund i verden. 

Vi vil blandt andet indføre et 
loft over meget høje lønbo-
nusser og ophæve de 
store skattelettelser, der 
er givet til de få, der har 
meget høje kapital- 
og aktieindkomster. 

Læs mere i vores udspil 
”Danmark er for lille til 
 store forskelle”. 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet
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kapitalindkomst, ekskl. boligafkast.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161994

1994

29,8
pct.

2016

52,8
pct.

 25



26



 27



 

KOMMUNALVALG 2017 – VELFÆRD FØRST28/8

F Ø LG  M E D

facebook.com/socialdemokratiet

socialdemokratiet.dk
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