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Ændringsforslag til forslag til principprogram 

Stillet af Pernille Frahm (Frederiksberg), Flemming Bjerke (Lejre), Leif Hermann (Amager) 
og Per Henriksen (Amager), Helmer og Ulla Støvelbæk (SF Amager) Knud Erik Hansen 
(Valby) samt Trine Pertou Mach (Vesterbro) og Peter Westermannn (Valby) for så vidt 
angår ændringsforslagene 1, 13-16 og 20. 

Ændringsforslagene er samarbejdet med ændringsforslagene fra SF-Hvidovre. 

Generel begrundelse for ændringerne: 

(Forslaget til principprogram, således som det er fremlagt i landsmødedokumenterne, 
mangler efter vores opfattelse en indholdsmæssig klar linje tilbage til det program fra 
2003, der skal afløses. Dermed skaber forslaget formentlig utilsigtet en situation, hvor der 
kan opstå berettiget tvivl om, hvorvidt der er tale om et principprogram for det samme 
parti. Historien og dermed kontinuiteten mangler simpelthen.  
 
Videre synes forslaget kun rudimentært at foretage en beskrivelse af det samfund, der 
med programmet skal forandres. Endelig bidrager de særdeles beskedne analytiske 
elementer til usikkerhed om programmets vilje til at sætte en afgørende ny dagsorden i 
opgøret med det kapitalistiske samfund.) 

1. 1Linie 1-15 udgår og erstattes af: 

"Derfor arbejder vi for at rejse en folkebevægelse, der gennem styrkelse af de eksisterende 

demokratiske institutioner, og skabelse af nye, sætter samfundet i stand til at gribe ind mod 

kapitalisternes forrettigheder, at beskære og afskaffe dem - og at organisere det økonomiske liv 

ad socialistiske linjer" 

SF’s principprogram 1963. 

SF arbejder for at forandre Danmark og verden i en socialistisk og grøn retning. Det 
betyder, at SF kæmper for demokrati, solidaritet og social retfærdighed, bæredygtighed 
og miljømæssig ansvarlighed og dermed grundlæggende forandringer af det 
kapitalistiske samfund.  

Udgangspunkt er en udogmatisk socialisme, der har sit udspring i arbejderbevægelsens 
historie og i den marxistiske samfundsforståelse. Den har rod i en humanistisk og 
kulturradikal tradition, der vægter menneskelig udfoldelse og ansvar for medmennesket. 
Den er inspireret af den danske selvforvaltningstradition. Og den er påvirket af de 
folkelige kampe i sidste halvdel af det 20. århundrede for bl.a. fred, nedrustning, 
ligestilling og miljømæssig bæredygtighed. Kernen i SF’s socialismeopfattelse er, at det 
er mennesket, der skal skabe og styre både sit eget liv og udviklingen af samfundet. SF 
ønsker, at den enkeltes frie og alsidige udvikling skal være både mål og middel for hele 
samfundets udvikling.  Men den enkeltes frie udvikling er samtidig en forudsætning for 
andres frie udvikling.  
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Mennesket er kun frit, hvis det erkender, at dets egen frihed ikke må krænke andres ret til 
fri udfoldelse. Dette betyder, at retten til at disponere over sin ejendom, skal ske med 
respekt for andres dispositionsret over deres ejendom. Denne klassiske både 
grundtvigske og marxistiske frihedsforestilling skal suppleres med de klassiske 
frihedsrettigheder; således er ytringsfriheden og forsamlingsfriheden grundlæggende 
rettigheder. SF føjer hertil bl.a. retten til uddannelse, retten til arbejde og retten til en bolig 
samt frihed fra sult og undertrykkelse. SF tror på og tilslutter sig de alment anerkendte 
menneskerettigheder, således som de for eksempel kommer til udtryk i den danske 
grundlov, Den europæiske Menneskerettighedskonvention, FN’s flygtningekonvention, 
FN’s børnekonvention og andre internationale forpligtelser. Målet er at erstatte 
kapitalismen med et socialistisk samfund til gavn for alle.”. 

 Begrundelse: Indledningen til SFs principprogram bør gå lige til biddet og markere både 
vores ideologiske ståsted/rødder/inspirationer og kritikken af det kapitalistiske samfund. 
Netop opgøret med disse magtstrukturer skaber også en kontinuitet tilbage til SF’s 
dannelse i 1959). Det understreges af indledningscitatet, der pege på en folkeligt funderet 
og demokratisk  overgang til et socialistisk samfund 

Stillet af ovenstående navne og Trine Pertou Mach ( SV Vesterbro) og Peter 
Westermann (SF Valby)  

 

2. Linie 19.  ”Af særlig betydning for denne fordeling er kontrollen med. ….”ændres 
til ”Af særlig betydning for denne fordeling er ejendomsretten og kontrollen 
med…” 

 

3. Linie 21-28 ændres til: ”Det danske samfund er præget af en kapitalistisk 
struktur, der har skabt stor rigdom, men skaber ulighed og social uretfærdighed. 
Den centrale ulighed i den kapitalistiske struktur er, at det lille mindretal, der 
besidder flest ressourcer i samfundet, har større mulighed for at udøve 
indflydelse end flertallet af individer. Virksomhedsejere og aktionærer kontrollerer 
i høj grad de ressourcer, som almindelige lønmodtagere skaber gennem deres 
arbejde. Hoveddrivkraften i det kapitalistiske samfund er den private jagt på 
profit, som det besiddende mindretals beslutninger først og fremmest skal sikre. 
Men selv om beslutningerne træffes af få, så påvirker de alle. De har 
konsekvenser for samfundets generelle økonomiske udvikling, miljøet, 
beskæftigelsen og alle mennesker, hvilket lægger et konstant pres på 
samfundets sociale sammenhængskraft og naturgrundlag.”  

 

4. Linie 29-35  udgår og erstattes af: 
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Manglen på demokratisk indflydelse og kontrol har ført til endnu en voldsom krise i det 
kapitalistiske system. En krise, der har medført, at almindelige mennesker både her og i 
udlandet via de offentlige kasser har måttet stille milliardstore garantier for at sikre 
finansielle institutioner. Resultatet er, at mange statslige økonomier har undergået 
drastiske forringelser, som nu skal betales af de samme skatteydere i form af besparelser 
på velfærdsgoderne samtidig med, at deres egne værdier bliver mindre værd. Dette har 
for Danmark bl.a. betydet, at den private gældsstiftelse i landbrug og husholdninger 
navnlig på boligområdet i kraft af uhæmmet spekulation har nået voldsomme højder uden 
dækning i reelle værdier. 

(Det er for forslagsstillerne helt centralt navnlig i den nuværende krisesituation markant at 
understrege, at denne har sit udspring i det kapitalistiske samfunds natur samt påpege, 
hvem byrderne overvæltes på.) 

Efter linie 41 tilføjes i et nyt afsnit: Som første skridt på vejen til afskaffelse af monarkiet 
ønsker SF, dette fratages alle politiske funktioner”. 

 

 

5. Linie 48-52:  Udgår   

Begrundelse:  Afsnittet slettes ikke som sådan, men er med det ændringsforslag nr. 1 
foreslået flyttet til starten af programmet. Formålet med at lade det udgå er derfor alene 
en konsekvensrettelse (og irrelevant hvis ikke ovenstående ÆF vedtages) 

 

6. Linie 53-56.  Afsnittet forkortes til kun at indeholde første sætning” Dette program 
skitserer hovedprincipperne for SF’s politik”. 

Begrundelse: Det er unødvendigt at gøre opmærksom på, at et principprogram 
ikke indeholder konkrete politiske krav, medmindre de direkte forklarer 
principperne. 

 

Frie mennesker i stærke fællesskaber  

 

7. Linie 58.  Overskriften ”Frie mennesker i stærke fællesskaber” ændres til: ”Frihed, 
lighed og solidaritet er grundlaget for stærke fællesskaber”. 
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8. Efter linie 58 i ndsættes et nyt afsnit: ”Ethvert demokratisk samfund sikrer den 
enkeltes frihed gennem rettigheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og 
grundlæggende retssikkerhed. Men formelle rettigheder i sig selv er kun en ringe 
trøst, hvis mennesker lever i fattigdom eller uden mulighed for at benytte sig af 
friheden. Derfor har et socialistisk samfund også frihed fra økonomisk og social 
undertrykkelse. Friheden, solidariteten og ligheden skabes gennem opbygningen 
af forpligtende fællesskaber. Mennesker, der vokser op i et samfund med 
forpligtende fællesskaber og uden store sociale forskelle, vil lettere kunne forstå 
og acceptere forskelligheder, frem for at møde dem med fordomme og foragt. 
Derfor skal udgangspunktet for fællesskaberne være er et samfund, hvor 
ligeværd præger menneskers syn på hinanden. Fællesskabet er også en 
forudsætning for, at vi kan leve som frie individer. Det enkelte menneske udvikler 
sig i samarbejde og dialog med andre. Gennem uddannelse og erfaring får 
mennesket forståelse for fællesskaber. At deltage i fællesskaber er med til at 
udvikle både samfundet og den enkelte.  

SF vil værne om og styrke den enkeltes retssikkerhed samt retten til og mulighed 
for frit at ytre sig og med demokratiske midler bekæmpe antidemokratiske 
bevægelser og holdninger. En grundforudsætning for en kvalificeret debat er 
åbenhed og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning. Dette er tillige er en 
grundbetingelse for den nødvendige kontrol med magtens udøvelse.” 

(Det forekommer forslagsstillerne helt afgørende, at et principprogram for et demokratisk 
parti utvetydigt bekender sig til begreber som retssikkerhed i sammenhæng med 
ytringsfrihed og offentlighed i forvaltningen).  

 

9. Linie 59.  Afsnittet får en ny indledning: ”Mennesker er sociale individer og er født 
som ligeværdige.” 

 

10. Linie 68.  Efter ”mangfoldigt samfund.” tilføjes: ”Samfundet skal være solidarisk 
og SF er derfor” (fortsætter derefter med den eksisterende tekst ”tilhænger af et 
velfærdssamfund finansieret gennem progressiv beskatning af samfundets 
økonomiske ressourcer.”) 

 

11. Linie 83.  Efter ”eller kunder.” bliver der et nyt afsnit startende med den 
eksisterende tekst: ”Parallelt med de officielle fællesskaber, ønsker SF at styrke 
folks egne fællesskaber”. 

 

Bæredygtig velstand  



5 

 

12. Linie 95-129.  Hele teksten under ”Bæredygtig velstand” udgår og erstattes af:  

”Den overhængende klimakrise, risikoen for mangel på grundlæggende ressourcer, den 
omfattende forurening, kemikaos og tilbagegangen i naturens mangfoldighed 
understreger behovet for et meget hurtigt skift frem mod en bæredygtig udnyttelse af 
verdens ressourcer. Reel bæredygtighed kræver, at der skabes en helt ny balance og 
sammenhæng mellem social udvikling, økonomisk udvikling og vores omgivende miljø, 
der bygger på at hele jordens befolkning har ret til udvikling, og at det samme sikres for 
kommende generationer. 

Derfor vil SF gennemføre en grundlæggende grøn omstilling af hele økonomien. Der er 
brug for det både i Danmark, i EU og på verdens plan. Den grønne omstilling skal bygge 
på et markant mindre ressourceforbrug og være 100 % baseret på vedvarende energi. 
Midlet er en grøn vækst, der bruger avanceret genbrug og genanvendelse, fremmer 
energi- og vandbesparelser, bekæmper forurening, og samtidig sikrer et naturgrundlag 
med større biodiversitet. 

For SF er det afgørende, at løsningen af de omfattende problemer sammentænkes med 
jobskabelse og en innovativ vækstpolitik. Der skal sikres sammenhæng mellem miljø- og 
klimapolitikken og en langsigtet erhvervspolitik. Det skal være et kernepunkt i den store 
ombygning af vores samfund, der skal gennemføres de næste 20 år. 

Alle politiske styringssystemer skal anvendes for at sikre omstillingen til grøn økonomi. 
Fra regulering til økonomiske incitamenter. Det afgørende er, at de mest effektive 
løsninger anvendes, ligesom processen er så omfattende, at alle sektorer i samfundet 
bidrager. Det gælder også det finansielle system med långivning og investering samt 
pensionskasserne, når det gælder investeringer. Det gælder produktionsvirksomhederne, 
landbruget og forbrugeradfærd. Det kræver omfattende samarbejde, en folkelig indsats 
og en målrettet indsats for at gøre markedet grønt.  

Bindende internationale aftaler skal stadig styrkes og udvikles for at skabe sikre løsninger 
til gavn for miljøet. Det vil også give mere ensartede økonomiske spilleregler, der 
respekterer behovet for en grøn omstilling af samfundene. Det er af afgørende betydning, 
at indsatsen både foregår nationalt, på europæiske niveau og globalt. Danmark skal både 
turde gå foran og satse på europæiske og internationale aftaler.” 

Demokratisering af økonomien  

 

13 . Linie 137  erstattes sætningen ”SF er tilhænger af en styret markedsøkonomi. Det vil 
sige ” af ”SF ønsker en socialistisk markedsøkonomi med andre spilleregler end dem, der 
gælder i dag. En model som er innovativ og sikrer medarbejdere og borgere demokratisk 
indflydelse på økonomien. En socialistisk markedsøkonomi er dels præget af fælleseje af 
virksomhederne, offentlig kontrol med vigtige sektorer, demokratiske prioriteringer i 
økonomien og medarbejdernes indflydelse på virksomhedernes drift og udvikling. Dels er 
den socialistiske markedsøkonomi præget af” (teksten fortsætter herefter med den 
eksisterende tekst ” at produktionen som udgangspunkt….”) 
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Begrundelse: Vi bør anvende betegnelsen ’socialistisk markedsøkonomi’ (’styret 
markedsøkonomi’ er intetsigende).  

Stillet af ovenstående navne og Trine Pertou Mach ( SV Vesterbro) og Peter 
Westermann (SF Valby)  

 

14. Efter linie 142 tilføjes:  ”Der vil også være dele af samfundet, hvor 
konsekvenserne overfor den enkelte borger og den samfundsmæssige betydning 
gør, at produktet eller ydelsen ikke skal leveres på markedsvilkår. Det drejer sig 
fx om sundhed og ældrepleje, hvor konsekvenserne for den enkelte gør, at 
ydelserne ikke kan underlægges vilkårlige markedsmekanismer. Det gælder 
uddannelsessektoren, hvor den store betydning for den fremtidige udvikling af 
samfundet og målsætningen om at bekæmpe sociale skel betyder, at 
samfundsinteresserne er så store, at det er nødvendigt med en offentlig styring af 
sektoren.” 

Begrundelse: Det forekommer forslagsstillerne afgørende, at det er helt klart, at 
visse ydelser ikke hverken kan eller bør leveres på markedsvilkår uanset om der 
er tale om en socialistisk markedsøkonomi. 

Stillet af ovenstående navne og Trine Pertou Mach ( SV Vesterbro) og Peter 
Westermann (SF Valby)  

 

 

15. Linie 143-149 erstattes af:  ”En række virksomheder og industrier, hvis fortsatte 
og uafbrudte funktion er nødvendig for, at samfundet kan fungere, skal 
fællesskabet styre og eje. Med offentligt ejerskab kan fællesskabet både høste 
frugterne af gode tider og bære tabene i dårlige, frem for at nøjes med det sidste. 
Sådan en karakter har f.eks. energi og vandforsyningen samt udvindingen af 
naturressourcer. 

Finanssektoren har en lignende karakter. Finanssektorens formål er at sikre, at 
virksomheder, iværksættere og almindelige borgere har den nødvendige kapital til 
rådighed til investeringer og forbedringer. Men den uigennemskuelige kapitalisme, hvor 
handlen med finansielle produkter i sig selv bliver formålet, er skadelig. Derfor skal 
finanssektoren underlægges et samfundsmæssigt ansvar og ejerskab. SF ønsker 
offentlige og kollektive løsninger til at finansiere investeringer i modsætning til 
kortsigtede, private løsninger.  
 
Således skal der sættes politisk bestemte og snævre grænser for udøvelsen af den 
private ejendomsret til produktionsmidler og kapital. Dermed sker der et opgør med den 
kapitalistiske økonomi og den tiltagende forarmelse af naturen. Således skal der skabes 
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en ny relation mellem natur, mennesker, marked og stat, hvor det er de menneskelige 
behov, der kombineret med erkendelsen af naturens begrænsninger for økonomisk 
vækst er styrende for samfundets udvikling. 
SF anser en neoliberal markedsøkonomisk tankegang for uforenelig med en grøn 
økonomisk vækst. I bedste fald sikrer neoliberalisterne kun de velstilledes velstand og 
den private ejendomsret til produktionsmidlerne. Det er samtidigt væsentligt at påpege, at 
SF ikke går ind for en planøkonomi, som vi har set i de forgangne kommunistiske regimer 
i Østeuropa og Sovjet.  

Markedet skal principielt fortsat fungere som en brugbar mekanisme ved distributionen af 
en lang række forbrugsgoder og finansielle produkter. Det er ligeledes afgørende, at skal 
være en åben konkurrence mellem virksomhederne på dette marked. Dette ændrer 
imidlertid ikke behovet for styring og regulering af dette marked for at undgå 
monopoldannelser samt sikrer mod sundheds- og miljøskadelige samt uetiske 
forretningsmetoder. Økonomien skal således underordnes statens og samfundets 
interesser.  

Begrundelse: Ændringerne er en præcisering og opstramning af de udgåede sætninger, 
der i det væsentligste alene beskriver den gældende tilstand. Principprogrammet skal 
pege frem ad mod de forandringer, SF ønsker at kæmpe for 

Stillet af ovenstående navne og Trine Pertou Mach ( SV Vesterbro) og Peter 
Westermann (SF Valby)  

 

16. Linie 151-155 til og med ” private aktører” erstattes af: ” Derudover skal 
forskellige former for fælleseje, som ikke har profitten som primære formål, fylde 
meget mere. Det kan f.eks. ske gennem pensionsfonde, medarbejderejede 
virksomheder og gennem økonomisk demokrati, hvor en del af den skabte 
merværdi, inddrages som lønmodtagernes fælles ejendomsret i virksomhederne.”  

Begrundelse; Det er helt afgørende, at vi igen sætter økonomisk demokrati på den 
politiske dagsorden, som del af den grundlæggende demokratiseringsvision, der i høj 
grad er SF’s særkende på den danske venstrefløj 

Stillet af ovenstående navne og Trine Pertou Mach ( SV Vesterbro) og Peter 
Westermann (SF Valby)  

 

17. Efter linie 170 tilføjes et nyt afsnit :  

”Rammerne for en række væsentlige spørgsmål indenfor produktion, produktkvalitet, 
konkurrence, finanspolitik, arbejdsforhold, energi og miljø bliver i dag ikke længere afgjort 
alene ved politiske beslutninger i Danmark. Rammerne afgøres især af EU men også af 
WTO eller FN. En del af den socialistiske markedsøkonomi lader sig derfor kun 
gennemføre, hvis der er vundet flertal for det, som minimum på EU niveau. Derimod er 



8 

 

spørgsmålet om hvilke aktiviteter, der skal være ejet af samfundet, alene et nationalt 
anliggende. 

Udviklingen af EU, der både er demokratisk og samtidig effektiv som partner i det 
internationale samarbejde er en betydelig udfordring i det 21. århundrede. Men skal 
unionen kunne fungere sådan betyder det også, at EU udvikler stærke 
kontrolmekanismer for den europæiske kapitalformidlingssektor, således at det sikres, at 
den økonomiske vækst i EU sker på en afbalanceret og bæredygtig måde. Dette har som 
konsekvens, at der må ske en samordning af medlemslandenes økonomiske politik samt, 
at denne samordning tillige benyttes som styringsinstrument og igangsætter i den 
europæiske politiske økonomi ikke mindst med henblik på skabelsen af arbejdspladser. 
Erhvervsstøtteordningerne skal til enhver tid tilpasses målsætningerne om bæredygtig 
vækst. Således vil SF også, men ikke alene arbejde for en socialistisk udvikling i EU. En 
udvikling, der gør op med kapitalmagten og inddæmmer dens samfundsskadelige 
konsekvenser. En sådan udvikling skal videre modvirke nationalismen og højredrejningen 
og skabe samling i hele Europa.  

Begrundelse: I betragtning af, at SF nu helhjertet tilslutter sig EU-samarbejdet – bortset 
fra euroen -, bør der stå mere og mere præcist, hvordan vi forholder os til unionens 
udvikling og opgaver.  

 

18. Efter linie 224 indsættes : 

”Klimaforandringerne, den globaliserede økonomiske udvikling og de væbnede konflikter 
medfører drastiske forandringer i mange befolkningers livsvilkår. Dette indebærer, at 
mange søger andre steder hen. Danmark og EU må påtage sig en del af ansvaret. Vi kan 
ikke undslå os for at modtage flygtninge og andre med en udsigtsløs tilværelse. De 
udgifter, der er forbundne med modtagelse og integration af andre landes borgere skal 
anskues som investeringer i en fremtidig økonomisk såvel som social og kulturel 
udvikling. Det er i denne sammenhæng afgørende, at vi erkender, at integration af 
mennesker fra andre kulturer hverken er nem eller kan klares på kort tid. Al 
immigrationshistorie beretter om den langsomme generationsvise forandring, der finder 
sted afhængig af, hvor fremmedartet de personer og den kultur er, som skal integreres. 
SF skal understrege, at enhver integration skal finde sted på grundlag af dansk 
retsorden, herunder de grundlovsbestemte frihedsrettigheder samt Danmarks 
internationale forpligtelser.” 

Begrundelse: Programmet må nødvendigvis forholde sig til de befolknings- og 
migrationsmæssige konsekvenser af klimaforandringerne. 

Et aktivt og ambitiøst folkeparti  

 

19. Linie 226:  Overskriften ændres til: ”SF som samfundsforandrende kraft” 
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20. Linie 227-254 erstattes af:  

”SF vil skabe grundlæggende forandringer af Danmark, EU og verden, så vi i stedet for 
en kapitalistisk samfundsstruktur får en socialistisk, som det er beskrevet i dette program. 
SF udspringer af en europæisk tradition for demokratisk socialisme, der baserer sig på, at 
stærke og frie fællesskaber, er nødvendige som modvægt til både stat og marked. Dette 
er en vedvarende proces, hvis fremdrift er bestemt af forholdet mellem menneskers 
arbejde, naturen og udnyttelsen af ejendomsretten til produktionsmidler og kapital.  

Samtidig med dette mere langsigtede mål arbejder SF for, at vilkårene for almindelige 
mennesker forbedres, og at der sker en forbedring af miljøet og en begrænsning i brugen 
af jordens knappe ressourcer. På denne måde går SF på to ben ved både at have 
visioner for et andet samfund og ved at have en her og nu politik. 

SF’s og SF’eres arbejde foregår både parlamentarisk og udenomsparlamentarisk. 
Parlamentarisk i byråd, regionsråd, Folketinget og Europaparlamentet. 
Udenomsparlamentarisk i fagbevægelsen og folkelige bevægelser og gennem 
demonstrationer, aktioner og kampagner, hvor der sættes dagsordener, og hvor formålet 
er at påvirke beslutningstagere lokalt, nationalt og globalt. SF’eres 
udenomsparlamentariske arbejde må også meget gerne skabe alternative løsninger, der 
kan vokse frem lokalt og fra neden, i tråd med selvforvaltningstanken.  

En forudsætning for, at der kan ske forandringer af samfundet, er, at der er magt bag. 
Derfor er det afgørende, at SF har en sådan indflydelse og magt, at SF kan realisere sin 
politik eller i det mindste væsentlig dele af den. SF ønsker ikke magt for magten skyld, 
men fordi SF både vil have sin her og nu politik og sine visioner om socialisme realiseret. 

Samfundsforandringer kræver, at der skabes alliancer af de partier, organisationer og 
foreninger, der ønsker disse forandringer. Når det gælder her og nu politikken, er der 
mange alliancemuligheder. Når det gælder socialisme, er mulighederne for alliancer 
betydelig færre. Derfor ligger der en politisk opgave for SF i at sætte dagsordener og at få 
folk overbevist om, hvilke konsekvenser det kapitalistiske system har for mennesker, 
naturen og fremtidige generationer, og hvilke muligheder der følger med socialisme. 

Der er mange bud på, hvilke ændringer der skal til for at bevæge samfundet i en mere 
solidarisk og økologisk retning. Ligesom der er flere bud på, hvordan samfundet kan 
bevæges i socialistisk retning. Som det fremgår, har vi i SF vore bud. Andre har deres. 
Sådan vil og skal det være i et demokratisk samfund. Da ingen har patent på at have de 
eneste rigtige bud, skal der samarbejdes, laves alliancer og indgås kompromisser. Det er 
vilkårene for alle også for SF og SF’ere, hvor indholdet i kompromiser skal måles i forhold 
til SF’s visioner, program og politik.” 

Stillet af ovenstående navne og Trine Pertou Mach ( SV Vesterbro) og Peter 
Westermann (SF Valby)  
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21. Linie 256,  første sætning ændres til: ”SF’s mål er at erstatte kapitalismen med et 
socialistisk samfund til gavn for alle. ” 

 


