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Indledning !
Den voksende ulighed er en af de største 
trusler mod det danske samfund, som vi 
kender det. Danmark er et af de lande, hvor 
uligheden er vokset hurtigst. De ti procent 
rigeste danskere ejer nu 84 procent af Dan-
marks formuer, og alene den allerrigeste pro-
cent ejer en erdel af de private formuer i 
Danmark. Samtidig er indkomsterne blevet 
stadig mere skævt fordelt, og mange 
danskere lever i decideret fattigdom.  
Den voksende ulighed er ikke bare et enormt 
socialt problem. Den skader også den 
økonomiske udvikling og undergraver den 
solidariske velfærdsmodel, som arbejder-
bevægelsen har opbygget gennem genera-
tioner. En model, som har gjort Danmark til en 
af de mest velfungerende økonomier i verden. 
Med høj velstand og lav arbejdsløshed. 

Regeringen er på vej ind i det sidste år in-
den et folketingsvalg. Hvis ikke den vil efter-
lade et Danmark, der er mere ulige, end da 
den trådte til, er det sidste udkald for et ret-
ningsskifte. Et retningsskifte, der bringer 
regeringens politik i overensstemmelse med 
valgløfterne og regeringsgrundlagets formu-
leringer om at bekæmpe ulighed og fattig-
dom.  !
Uligheden er skabt politisk 
Den voksende ulighed er ikke kommet af sig 
selv. Den er i høj grad resultatet af politiske 
beslutninger.  

Thorning-regeringen har desværre fortsat 
VKO-flertallets skævvridning af samfundet. 
De højeste indkomster har fået sænket skat-
ten. Mens vilkårene for nærmest alle grupper 
uden for arbejdsmarkedet er blevet dårligere. 
Mange fleksjobbere, langtidssyge, mennesker 

med handicap og unge eller samlevende kon-
tanthjælpsmodtagere har fået forringet 
forholdene i en grad, så de lever i decideret 
fattigdom. 

Det er samtidig mere og mere tydeligt, at 
regeringens asociale reformpolitik heller ikke 
indfrier sine egne mål. Til trods for flere om-
gange med sænket topskat og lavere skatter 
og afgifter til selskaber – betalt af forringelser 
af velfærd og ydelser - så er beskæftigelsen 
stadig lige så lav som under krisen. Regerin-
gens politik har ikke skabt vækst og 
beskæftigelse – kun ulighed.  
Det er ikke tilfældigt. Flere og flere under-
søgelser viser, at lighed er afgørende for en 
stærk økonomi. Det er ikke tilfældigt, at ver-
dens mest lige nationer også hører til blandt 
de rigeste.  !
Det er nu, der skal rettes op  
Der er brug for at bekæmpe fattigdommen og 
øge trygheden for danskerne.  Der er brug for 
at øge den økonomiske omfordeling og sikre 
lønmodtagerne en større andel af de værdier, 
de er med til at skabe.  

Og der er brug for at bede de mest vel-
havende grupper af borgere og virksomheder 
om igen at bidrage lidt mere til fællesskabet. 
Gennem hårdere beskatning af de største in-
dtægter og formuer   

Det solidariske velfærdssamfund skal ud-
vikles, ikke afvikles.  

Enhedslisten vil sætte alt ind på at vende 
udviklingen med voksende ulighed, så Dan-
mark igen bevæger sig mod større lighed. 
Ulighedskurven skal knækkes. Efterårets fi-
nanslovsforhandlinger, som bliver de sidste 
inden et valg, er et godt sted at starte. 

side �  af �2 15



!
!
!!
Sådan skal uligheden bekæmpes !
Den voksende ulighed og de voksende skel i vores samfund viser sig på mange måder, og der er 
derfor brug for en bred indsats, hvis udviklingen skal vendes.  

Der er brug for en akut indsats for at bekæmpe fattigdom og udstødelse. Der er brug for at 
sætte ind mod det voksende løngab mellem cheflaget og almindelige lønmodtagere, og der er 
brug for at skabe et arbejdsmarked med plads til flere. Samtidig skal velfærden genoprettes efter 
krisens spareår, og den voksende ulighed på boligområdet skal imødegås.    
I det følgende præsenterer vi nogle af de tiltag, som vil være mest afgørende for at bekæmpe den 
voksende ulighed i vores samfund.  !
1. Fattigdommen skal bekæmpes 4 ........................................................................................

Forbedringer for kontanthjælpsmodtagere 
Forbedringer for andre reformramte 
Hjælp til særligt udsatte grupper 
Social retssikkerhed 

2. Lønmodtagerne skal styrkes og  
indkomstuligheden sænkes 6 ............................................................................................

Forbedringer af dagpengesystemet 
Flere i fagforening 
Mod social dumping 
Indkomstuligheden skal sænkes 

3. Beskæftigelsen skal øges 8 ................................................................................................
Jobskabelse gennem grøn omstilling 
Flere hænder i velfærden 
Del arbejdet 
Inklusion på arbejdsmarkedet 

4. Velfærden skal sikre lighed 10 ...........................................................................................
Minimumsrettigheder i velfærden 
Øget lighed i sundhed 
Privat profit ud af velfærden 
Øget lighed for mennesker med handicap 

5. Lige adgang til boliger 12 ....................................................................................................
Mere lighed i uddannelse 

6. Ligheden skal øges mellem land og by 13 ..........................................................................

7. Indsatsen mod global ulighed skal styrkes 14 ..................................................................

8. Finansiering 15 ....................................................................................................................

9. Afslutning 15........................................................................................................................
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1. Fattigdommen skal bekæmpes 

Regeringen skriver i sit regeringsgrundlag, at den vil måles på at bekæmpe fattigdom og ulighed. 
Den førte politik har dog været den modsatte. En række reformer har øget fattigdommen og ud-
hulet forsørgelsesgrundlaget for store grupper i befolkningen.  Derfor er der behov for en række 
forbedringer for disse grupper.  

Forbedringer for kontanthjælpsmodtagere 
En af de grupper, der er blevet mest mærket af regeringens reformer, er kontanthjælpsmod-
tagerne. Dem er der samtidig blevet 50.000 flere af. Dels på grund af den høje ledighed, og dels 
pga. at de reformer, regeringen har gennemført, skubber flere mennesker ud i kontanthjælpssys-
temet. Særligt er gruppen under 30 år hårdt ramt, da ydelsen er blevet halveret fra årsskiftet. 
Der er begrundet frygt for, at vi vil se øget fattigdom og hjemløshed i denne gruppe, hvis ikke der 
gøres en ekstra indsats. Andre er blevet hårdt ramt af den gensidige forsørgerpligt.  !
Enhedslisten foreslår: 

• Afskaffelse af de særligt lave ydelser til unge.  
• En indsats over for unge, der trues af hjemløshed eller fattigdom som følge af kontan-

thjælpsreformen. 
• Den gensidige forsørgerpligt mellem kontanthjælpsmodtagere ophæves. 
• Stop for offentlig løndumping. Job-aktivering på almindelige løn- og arbejdsvilkår.  

Forbedringer for andre reformramte 
Det er ikke kun kontanthjælpsmodtagere, som er kommet i problemer efter regeringens reformer. 
Regeringens reformer af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge, samt den hårde ned-
skæringslinje i kommunerne, har ramt en stor gruppe langtidssyge og mennesker med handicap. 
Løfterne om mere hjælp til disse grupper i form af ressourceforløb, helhedsorienteret sagsbe-
handling m.m. bliver ikke indfriet, fordi der ikke er sat penge af til det. !
Enhedslisten foreslår: 

• Forbedringer af de økonomiske vilkår for langtidssygemeldte. 
• Afskaffelse af den nye diskriminerende lavtlønsordning for flexjobbere. 
• Ressourcer til bedre sagsbehandling. 
• Annullering af den lavere satsregulering i perioden 2016-2020, som blev indført med 

regeringens skattereform i 2012.  

Hjælp til særligt udsatte grupper 
Der er også brug for en langt stærkere indsats over for særligt udsatte grupper som fx stofmis-
brugere, kriminalitetstruede unge, hjemløse m.v. Grupper af de absolut svageste i vores samfund 
er i høj grad ladt i stikken oven på den økonomiske krise med dalende offentlige finanser. Sam-
tidig risikerer flere og flere social deroute, fx pga. voldsom gæld, arbejdsløshed og nedskæringer i 
overførselsindkomsterne. Derfor foreslår Enhedslisten, at man målretter indsatsen til de grupper 
i vores samfund, der har det sværest, og som kæmper med mange problemer på én gang. 
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Enhedslisten foreslår: 

• Der investeres i regeringens 2020-mål i form af en ny social pulje.  
• De faste sociale projekter, som ikke er forsøgsordninger, skal på finansloven frem for sat-

spuljen. 
• Der skal sikres bedre mulighed for gældssanering og gratis offentlig gældsrådgivning. 
• Ældre flygtninge skal løftes ud af fattigdommen og sikres fuld folkepension. 
• Alle former for stoffer til eget forbrug skal ariminaliseres, og stoehandlingen, der i dag 

kendes som heroinbehandlingen, skal omfatte alle former for indtag af heroin samt indtag 
af kokain. 

• Både voldsramte kvinder og tidligere anbragte børn skal sikres ret til efterværn. 

Social retssikkerhed 
For alle udsatte grupper gælder det, at den sociale retssikkerhed er under pres. Kommunerne kan 
spekulere i at stoppe ydelser og hjælp, da de ikke straffes økonomisk, selvom borgerne får med-
hold i klager. Sagsbehandlingstider vokser i Ankestyrelse og Statsforvaltning. Lovgivningen 
bliver stadigt mere kompliceret, så borgerne tvinges til at søge hjælp andre steder i kampen for at 
få deres rettigheder. Enhedslisten vil sikre, at den enkelte borgers rettigheder står stærkt i mødet 
med myndighederne.   !
Enhedslisten foreslår: 

• Flere ressourcer til ankestyrelse og statsforvaltning, så sagsbehandlingstiderne bringes 
ned. 

• Klager over kommunens afgørelser om at fratage ydelser skal have opsættende virkning. 
• Kommunerne skal betale godtgørelse til borgeren ved lovbrud. 
• Styrkelse af retshjælpen. !
!
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2. Lønmodtagerne skal styrkes og  
indkomstuligheden sænkes 

Uligheden er ikke bare steget mellem top og bund, men også mellem toppen og det brede flertal af 
lønmodtagere. Reallønnen har været faldende, mens der er kommet mere i lønningsposerne på 
direktionsgangene. Gabet mellem ansatte og chefer og mellem lønmodtagere og virksomhedse-
jere er simpelthen blevet større de seneste år. Det skyldes, at krisen og den udbredte sociale 
dumping i visse brancher har fået dem, der er i job, til at holde igen med kravene og acceptere rin-
gere vilkår. Hvis lønmodtagerne skal have en chance for at vende denne udvikling, kræver det en 
styrket position forud for de næste forhandlinger om løn og vilkår.  

Forbedringer af dagpengesystemet 
Dagpengereformen har været en katastrofe. Der opstår ikke pludselig arbejdspladser til de arbe-
jdsløse, fordi dagpengeperioden bliver halveret, og perioden for genoptjening bliver fordoblet. 
Derfor er over ti gange så mange som oprindeligt antaget faldet ud af systemet, og reformen står 
i dag som et monument over en fejlslagen beskæftigelsespolitik og begrænsningerne i de 
dominerende økonomiske modeller. Alligevel er det hidtil kun lykkedes Enhedslisten at presse 
regeringen til en midlertidig lempelse af reformens værste konsekvenser. Reformen er samtidig 
med til at presse alle med job, fordi ledighed bliver en større trussel. En løsning kan ikke vente på 
den kommission, regeringen har nedsat. !
Enhedslisten foreslår: 

• Dagpengereformen skal annulleres, så de gamle regler gælder indtil dagpengekommissio-
nen er færdig.  

• Et nyt dagpengesystem skal sikre, at arbejdsløse skal have tilbud om enten job eller ud-
dannelse, inden de falder ud af dagpengesystemet. 

Flere i fagforening 
Den danske model er ikke kun presset af ledigheden og de ringere vilkår for ledige, men også af 
fagbevægelsens vigende medlemstal. Det er der flere grunde til, og fagbevægelsen har under 
alle omstændigheder en stor opgave med at vende udviklingen. Men det er en medvirkende årsag 
til medlemsfaldet, at den tidligere regering reducerede fradraget for faglige kontingenter, så det 
netop ikke fuldt dækker alle de overenskomstbærende fagforbund. Det er et direkte angreb på 
den danske model, som der skal rettes op på. !
Enhedslisten foreslår: 

• Afskaffelse af loftet over fradrag for faglige kontingenter. 
• Ændring i lov om virksomhedsoverdragelser, så overenskomsten flytter med. 

Mod social dumping 
Advarslerne mod EU’s undergravende virke i forhold til nationale løn- og arbejdsvilkår har vist 
sig at holde stik. Blandt andet transportsektoren samt bygge- og rengøringsbranchen er i dag i en 
helt uholdbar situation med udenlandske virksomheder, der truer hele brancher ved at dumpe 
lønnen, arbejdsmiljøet, skatten og sociale bidrag. Det gør de udenlandske virksomheder i stand til 
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at underbyde virksomheder med ordnede forhold, hvilket er urimeligt og en trussel mod arbe-
jdere på danske overenskomster. Der er brug for en langt skrappere indsats og brug for, at Dan-
mark udfordrer EU-systemet i stedet for at lægge sig på maven. !
Enhedslisten foreslår: 

• Styrket myndighedsindsats, øget kontrol med og hårdere straffe for social dumping. 
• Arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter. 
• Lovkrav om kædeansvar på løn, sociale bidrag, arbejdsmiljø, moms og skat. 
• Styrket indsats mod cabotage-kørsel. 
• Obligatorisk ID-kort i rengøringsbranchen. 

Indkomstuligheden skal sænkes 
De seneste skattereformer har øget indkomstuligheden betydeligt. Der er brug for en skattere-
form, som sænker skatten på de laveste indkomster finansieret af højere skatter på de største 
formuer, på arv og på kapitalindkomst. Men indkomstulighed handler ikke kun om skat. Det han-
dler også om lønspredning. Både på det offentlige og private område findes lavtlønslommer, 
særligt blandt traditionelle kvindefag. !
Enhedslisten foreslår:  

• I forbindelse med forårets overenskomstforhandlinger bør der ske et løft af de mest 
lavtlønnede grupper.  

• Der bør gennemføres en skattereform, som øger skatten på formuer, høje indkomster, og 
kapitalindkomst, og en del af provenuet skal anvendes på at sænke skatten for de laveste 
indkomster.  

• Der indføres et grønt bundfradrag, som sikrer lavere afgifter for basisforbrug af el og 
varme.  !

!
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3. Beskæftigelsen skal øges 

Et af de bedste midler mod ulighed er at få flere i job. Men regeringens politik for jobskabelse har 
slået fejl. Beskæftigelsen ligger i dag på samme lave niveau som umiddelbart efter krisen.  Den 
udvikling er i høj grad selvforskyldt. Den lave offentlige vækst og sanktionsregimet mod kom-
munerne har bremset den økonomiske udvikling. Samtidig er det åbenlyst, at virksomhederne 
ikke, som regeringen og højrefløjen havde ventet, har skabt arbejdspladser til gengæld for de 
mange skatterabatter, de har fået.  

Der er behov for et kursskifte, hvor der investeres i arbejdspladser. Det er den eneste sikre vej 
til at øge beskæftigelsen. Her spiller den offentlige sektor og især kommunerne en hovedrolle, for 
det særligt er i den borgernære velfærd, der er blevet skåret, nemlig med 30.000 job på få år.  
Men også understøttelse af privat grøn jobskabelse er afgørende, ligesom der er behov for at 
fordele det arbejde, der er, på en mere hensigtsmæssig måde.  

Jobskabelse gennem grøn omstilling 
For Enhedslisten hænger jobskabelse tæt sammen med visionen for grøn omstilling af samfun-
det. Det viste vi, da vi sammen med regeringen indgik aftale om en grøn investeringsfond samt i 
de finanslove, vi har deltaget i, hvor mere end to mia. er blevet anvendt til initiativer, der skal 
fremme omstilling til en grøn økonomi. Grøn omstilling skaber arbejdspladser. Både til de men-
nesker, der fx skal udføre energiforbedringer på bygninger eller opsætte solceller. Men også ved 
de fordele, det giver, at Danmark igen bliver foregangsland.  !
Enhedslisten foreslår 

• Omstilling af landbrugsproduktionen og fiskerierhvervet for at opnå højere beskæftigelse, 
rent miljø og biodiversitet. 

• Omstilling af transportsystemet med fokus på bilafgifter og kollektiv trafik. 
• En strategi for byggesektoren og det byggede miljø, der understøtter lukkede 

ressourcekredsløb, klimatilpasning samt sikring af rent vand og luft. 
• Produktinnovation, nye forretningsmodeller og forbrugsmønstre, der understøtter en 

cirkulær økonomi og lukkede ressourcekredsløb. !
Som optakt til finanslovsforhandlingerne fremlægger Enhedslisten et samlet større udspil til 
grøn omstilling. Udspillet vil indeholde oplæg til nye initiativer inden for seks sektorer, hvor der 
skal ske en grundlæggende omstilling for at sikre en miljømæssigt bæredygtig udvikling. 

Flere hænder i velfærden 
Der er brug for flere ansatte i den borgernære velfærd.  For ud over, at der er blevet skåret dybt i 
velfærden efter krisen, så bliver der stadig flere ældre. Øgede serviceudgifter er samtidig den 
form for offentligt forbrug, der har den største jobeffekt. Det er også nødvendigt med et opgør 
med firkantede sanktioner over for kommunernes økonomi. Sanktioner, der gør, at kommunerne 
konsekvent bruger færre penge, end de har budgetteret med, hvilket betyder en strammere 
økonomisk politik, end det nogensinde har været meningen. Det koster arbejdspladser og 
velfærd. !
Enhedslisten foreslår: 
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• Fuld genoprettelse af den kommunale velfærd, så antallet af medarbejdere i den borg-
ernære service mindst kommer op på samme niveau som før krisen.  

• Afskaf de kommunale sanktioner, der fører til utilsigtede og unødige milliardbesparelser 
på velfærden og koster tusindvis af offentlige job.  

• Afskaf lofterne over kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter. 

Del arbejdet 
En stor del af befolkningen går stressede hjem fra arbejde, mens knap 200.000 ikke har et arbe-
jde. Det hænger ikke sammen. Det er langt mere hensigtsmæssigt at deles om arbejdspladserne, 
så stressen bekæmpes, samtidig med at flere får en plads på arbejdsmarkedet.  Et oplagt sted at 
starte er at genindføre de orlovsordninger, der havde stor beskæftigelseseffekt i 90’erne. De 
betød, at mennesker i arbejde kunne tage orlov for at videreuddanne sig eller tage forældreorlov, 
hvis de havde små børn, mens en ledig vikarierede i deres job.  !
Enhedslisten foreslår: 

• Indfør orlovsordninger til uddannelse eller forældreorlov på dagpenge, mens en ledig 
vikarierer. 

• Bedre mulighed for jobrotation. 
• Genindfør skraldemandsmodellen, hvor medarbejdere i perioder med lav efterspørgsel kan 

deles om arbejdet frem for at få kollegaer afskediget. !
Inklusion på arbejdsmarkedet 
Mange borgere er lukket ude fra arbejdsmarkedet, fordi de ikke er i stand til at levere 100 % på 
grund af fx psykisk sygdom eller funktionsnedsættelser. De fastholdes dermed permanent på 
lave ydelser. Der er brug for en langt større indsats for at skabe et rummeligt arbejdsmarked, som 
giver plads – også til dem, der ikke kan yde 100%.  

Socialøkonomiske virksomheder er et godt redskab til at styrke social inklusion på arbejds-
markedet og til at udvikle nye produktions- og servicevirksomheder, som kan styrke almenvellet 
og beskæftigelsen, eks. i udkantsområderne. !
Enhedslisten foreslår: 

• Udarbejdelsen af en national strategi for socialøkonomiske virksomheder og oprettelse af 
en socialøkonomisk finansieringsfond. 

• Kommunerne skal have mulighed for at reservere en del af deres indkøb af varer og tjen-
esteydelser til socialøkonomiske virksomheder. 

• Kommunerne skal have mulighed for at give fortrinsret til langtidsledige til arbejdspladser 
skabt af kommunen. 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4. Velfærden skal sikre lighed 

Uligheden ses ikke blot i forskelle i indkomst og formuer mellem klasserne i samfundet. Når der 
skæres i velfærden for at finansiere lavere skat til virksomheder, så rammer forringelserne 
skævt. De, som har økonomi til at kompensere ved at købe sig til sundhedsforsikringer, privat 
vagtlæge og rengørings-service, mærker ikke nedskæringerne i velfærden på samme måde, som 
de, der ikke har andre valg.  

Uligheden i samfundet kan aflæses meget tydeligt på sundhedsområdet. Danskernes levetid 
aænger i meget høj grad af deres postnummer, og kortuddannede lever kortere tid end dem 
med længere uddannelse. Den sociale ulighed slår markant igennem allerede i graviditeten og de 
første leveår. Det fortsætter i skolerne og uddannelsessystemet, hvor negativ social arv fortsat 
er en væsentlig faktor for børn og unges fremtid. En stærk velfærd og et fintmasket socialt 
sikkerhedsnet er det mest effektive våben mod fattigdom og ulighed. Dermed forebygges en 
række sociale problemer, sygdomsforekomst og dødelighed nedbringes, og negativ social arv 
brydes.   

Minimumsrettigheder i velfærden 
De senere år er der blev skåret gentagende gange i velfærden. Målt på antal ansatte har bespar-
elserne ramt hårdest i ældreplejen og på børneområdet, men også resten af velfærdens kerney-
delser er ramt. Flere og flere sygeplejersker, jordemødre, pædagoger og andre offentligt ansatte 
formulerer nu åbent, at smertegrænsen er nået for både ansatte og borgere. Der er brug for at 
sikre fælles minimumsrettigheder, som giver den enkelte borger ret til service på et anstændigt 
niveau. Kun sådan kan vi stoppe den nedadgående tendens, så vi ikke oplever at aflevere børn i 
underbemandede børnehaver, at ældre ikke kan komme i bad eller tvinges til rehabilitering, og at 
fødende ikke bliver sendt hjem uden rådgivning.  !
Enhedslisten foreslår: 

• Etablering af lovfast minimumsnormering i daginstitutioner, der medfører færre børn pr. 
voksen i daginstitutionerne, samt en særlig social normering, der kan styrke indsatsen for 
udsatte børn.   

• Minimumsrettigheder for gravide og fødende.  
• Minimumsrettigheder på ældreområdet. 
• Ret til frivillighed ved rehabilitering af ældre. 

Øget lighed i sundhed 
Jo kortere uddannelse desto kortere liv. Ulighed slår i meget høj grad igennem i forhold til sygdom 
og levetid. I 2011 levede den rigeste erdedel af danske mænd i gennemsnit ti år længere end den 
fattigste erdedel. Mere lighed i sundhed kræver både, at ligheden generelt øges i samfundet, 
men kræver også særlige initiativer i sundhedsvæsenet. Der er brug for en bred indsats både i 
forhold til forebyggelse, mindre brugerbetaling, investeringer i sundhed og særlige indsatser. !
Enhedslisten foreslår: 

• Billigere sunde fødevarer - dyrere usunde fødevarer gennem differentieret moms.  
• Gratis tandpleje igennem en langsigtet plan for afvikling af brugerbetaling. 
• Handlingsplan mod overbelægning og weekend-dødelighed på sygehusene. 
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• Psykiatrien skal finansieres via finansloven. 
• Forbedrede medicintilskud for de fattigste. 

Privat profit ud af velfærden 
Den tidligere regering har gjort det muligt for private koncerner at drive børnehaver og trække 
profit ud af driften. Det sender skattekroner i private lommer. Samtidig viser erfaringerne fra 
Norge og Sverige, at det går ud over kvaliteten af daginstitutionerne og øger den sociale ulighed, 
da mange private institutioner ikke har en bred social sammensætning, men reelt er velhaverin-
stitutioner. Børnepasning bør ikke være en forretning, men en offentlig opgave, som kommunale 
eller selvejende institutioner uden profit står for. !
Enhedslisten foreslår: 

• Forbyd at tage overskud ud af børnepasning, og lad de kommunale og selvejende institu-
tioner uden profitmotiv komme til. 

Øget lighed for mennesker med handicap 
Nedskæringerne i kommunerne er gået hårdt ud over hjælpen til mennesker med handicap. Der 
skæres i tilskud til hjælpemidler. Mennesker, der har brug for en handicaphjælper, bliver nægtet 
dette og visiteres i stedet til hjemmehjælp.  !
Enhedslisten foreslår: 

• Flere ressourcer til kommunerne, så hjælpen til mennesker med handicap bliver sikret. 
• Fjernelse af de mange formalia og kontrolregler i lovgivningen og i stedet plads til faglige 

skøn og tillid til borgernes oplysninger. 
• Ret til ledsagelse til fritidsaktiviteter og ferie for folk med handicap, også hvis det er nødt 

til at være fx pædagogisk ledsagelse. 
• Bedre tilgængelighed i offentlig transport. 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5. Lige adgang til boliger 

Boligmarkedet er en af de helt store skabere af ulighed. Mens de, der købte bolig i god tid inden 
finanskrisen, har fået forøget formuen i boligen drastisk, er de almennyttige boliger mange sted-
er blevet så dyre, at det kræver en pæn løn eller sociale tilskud at have råd til at bo der. Enhedslis-
ten ønsker flere billige boliger, og de skal sikres med billig kredit til almennyttige boligforeninger 
og ved at tillade kommunerne at sælge byggegrunde under markedspris. Samtidig skal vi aktivt 
modarbejde, at befolkningen bliver splittet op i henholdsvis fattige og velhavende ”ghettoer”. 
Blandt andet ved at sørge for, at private boligformer bidrager til at løse sociale problemer. !
 Enhedslisten foreslår:  

• Flere billige boliger ved at give almennyttige boligforeninger adgang til lån med længere 
løbetid og ved at ændre planloven, så kommuner kan øremærke byggegrunde til almene 
boliger samt sælge grunde under markedspris. 

• Kommunerne skal have ret til at anvise mennesker med lave indkomster/sociale problemer 
til en procentdel af de private udlejningsboliger, og ret til at opkøbe ledige ejer- og andels-
boliger med henblik på kommunal boliganvisning. 

• Kommunerne skal have ret til at bygge boliger gennem et kommunalt boligselskab. 
• Kommunerne skal have ret til at sænke huslejen på kommunale boliger ved udlejning til 

mennesker med lave indkomster. 
• Bedre boligsikring. 

Mere lighed i uddannelse 
Uddannelsessystemet medvirker fortsat til at reproducere social ulighed. Det skinner klart igen-
nem i unges uddannelsesvalg, hvor børn af kortuddannede fortsat får kortere uddannelse. Med 
den nye folkeskolereform og inklusionsloven er rammerne for elevernes skoledag og lærernes 
arbejdsdag blevet ændret radikalt, og betingelserne for at skabe gode læringsrum er blevet for-
ringet.  Uligheden i uddannelsessystemet er også tydelig, når over 13.000 erhvervsskoleelever 
mangler en praktikplads. Samtidig ses uligheden tydeligt i forhold til skolepraktikkerne, hvor 
eleverne har ingen eller ringe rettigheder i forhold til transport, barsel og ferie. Flere praktik-
pladser og bedre forhold for eleverne i skolepraktik er essentielt for at sikre veluddannet faglig 
arbejdskraft og for at øge den sociale lighed.  Uligheden i systemet er også tydelig, når ned-
skæringer har ramt særligt hårdt på de faglærtes uddannelser, dvs. de tekniske skoler, hvor 
mange maskiner er nedslidte og utidssvarende, og hvor eleverne alt for ofte overlades til sig selv. !
Enhedslisten foreslår: 

• Der skal sikres praktikpladser til erhvervsskoleleverne, hvorfor kommuner, stat og region-
er skal forpligtes på at anvende sociale klausuler. 

• Elever i skolepraktik skal sikres ret til ferie, barsel, forældretillæg og rimelig transport-
støtte. 

• Rammerne for læring i folkeskolen skal forbedres, fx gennem to-lærerordninger og lavere 
klassekvotienter.  

• Forbedringer af de tekniske skoler, bl.a. af maskiner og udstyr, så det virker og er moderne. 
• Der skal følge penge med den øgede inklusion i folkeskolen. !
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6. Ligheden skal øges mellem land og by 

Uligheden bliver fremmet af den skævvridning, der foregår mellem særligt de store byer og land-
distrikterne. Mens der er vækst, beskæftigelse og stigende befolkningstal i København og 
Aarhus, døjer landområder med affolkning og er fanget i en nedadgående spiral. Samtidig er der 
indbygget ulighed i det kommunale system, hvor de mest velhavende har en tendens til at 
klumpe sig sammen i bestemte kommuner, der derfor har få sociale udgifter, lav skat og dyre 
boliger. !
Enhedslisten foreslår: 

• Øget adgang til finansiering i landdistrikter. 
• Investeringer i infrastruktur som færgetrafik og flextrafik i landdistrikter. 
• Fuld etablering af fibernet i landdistrikterne. 
• Støtte til socialøkonomiske virksomheder i landdistrikterne. 
• Kommuner skal have lov at sætte gang i offentlig produktion, når markedet fejler. 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7. Indsatsen mod global ulighed skal styrkes 

Selv om vi har fattigdomsproblemer i Danmark, er samfundet ekstremt rigt i en global målestok. 
Det forpligter til at udvise international solidaritet. Specielt i en situation, hvor selskabers skat-
teunddragelse koster landene i det globale syd langt mere, end de får i bistand. Danske selskaber 
benytter også i høj grad muligheden for at begå rov på miljøet og arbejdstagere i det globale syd. 
Det vil Enhedslisten sætte en stopper for.  !
Enhedslisten foreslår: 

• Øget støtte rettet mod at styrke partnerlandenes mulighed for at inddrive skatter – med 
særligt fokus på bekæmpelse af multinationale selskabers skatteunddragelse.  

• Øget støtte til civilsamfundsindsatser, så befolkningen i det globale syd styrkes i kampen 
mod uansvarlige regeringer og multinationale selskabers plyndring. 

• Den fattigdomsbekæmpende ramme skal minimum være på 0,7% af BNI, så bistanden 
målrettes fattigdomsbekæmpelse. 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8. Finansiering 

Tiltagene for at øge ligheden skal finansieres gennem etablering af et mere retfærdigt og socialt 
balanceret skattesystem. Gennem de sidste mange år har en række skattereformer bidraget til at 
øge uligheden, samtidig med at skattegrundlaget for velfærden er blevet udhulet.  

Enhedslisten ønsker at vende denne udvikling.  En øget beskatning af kapitalindkomster og 
andre arbejdsfrie indkomster samt beskatning af store formuer og lukning af skattehuller for er-
hvervsdrivende fonde vil kunne finansiere Enhedslistens forslag. En sådan finansiering vil også i 
sig selv være medvirkende til at reducere samfundets ulighed.  
  
Enhedslisten foreslår: 

• Omsætningsafgift på aktiehandel. 
• Kapitalindkomst beskattes som arbejdsindkomst. 
• Genindførelse af formueskatten. 
• Millionærskat. 
• Arveafgift. 
• Skat på erhvervsdrivende fonde. !!

9. Afslutning 

I de kommende måneder vil Enhedslisten uddybe de ovenstående forslag, og vi vil indlede dialog 
med en lang række sociale organisationer for at lytte til deres forslag til, hvordan fattigdom og 
ulighed kan bekæmpes.  !
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