
 

 

Over halvdelen af danske forældre oplever ofte, at det er svært at få familie og arbejdsliv til at hænge 

sammen
1
. Flere og flere børnefamilier føler sig pressede, og stress er et voksende problem. 

 

Det er ikke tilfældigt. Danskerne er et af de folkeslag, der leverer allerflest arbejdstimer pr. familie, og 

forældre arbejder i gennemsnit en time mere end ikke-forældre.
2
 Samtidig er grænserne mellem arbejdsliv 

og privatliv blevet mere og mere flydende for mange lønmodtagere.  

 

Samtidig har danske forældre på mange områder de ringeste rettigheder i Skandinavien – Danmark er det 

sorte får, når det handler om at give børnefamilier gode vilkår, fx når vi sammenligner os med Norge og 

Sverige. Det gælder både ifht. barselsrettigeder, ret til at holde fri på børns sygedage og mulighederne for 

nedsat arbejdstid. 

 

Også børnelivet er mere presset. Samtidig med at danske børn tilbringer flere og flere timer i 

daginstitutioner, er der blevet færre og færre pædagoger og andet personale pr. barn i vores børnehaver og 

vuggestuer. 

 

I 2007 barslede den såkaldte familie og arbejdsmarkedskommission med en række forslag til, hvordan der 

kunne komme større balance mellem familieliv og arbejdsliv, men siden er intet sket.  

Det er derfor ikke underligt, at danskerne ifølge en ny undersøgelse ikke oplever, at politikerne tager 

hensynet til børnefamilierne særlig alvorligt. 
3
 Det kan også være en del af forklaringen på det faldende 

børnetal. I 2013 fødte danske kvinder i gennemsnit 1,67 barn, som er det laveste tal siden 1989. 

  

Vi har brug for at udvikle et samfund, hvor der er plads til familier, og hvor børn og voksne ikke bare kan 

holde livet kørende, men faktisk kan trives og udvikle sig på deres egne betingelser. 

 

Derfor må vi sætte langt mere fokus på børnefamiliernes vilkår. Enhedslisten fremlægger her vores visioner 

og idéer til, hvordan vi kan skabe et samfund med plads til det gode familieliv.  

  

 

Et familievenligt arbejdsmarked 

At få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen, er en af de allerstørste udfordringer for danske 

børnefamilier. Langt de fleste familier har to udearbejdende forældre med fuldtidsarbejde, og det skaber 
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udfordringer og pres for børnefamilierne. Alt for mange forældre går rundt med en knude i maven, fordi de 

har dårlig samvittighed over for børnene. 

Derfor vil Enhedslisten give forældre med små børn ret til at holde orlov eller gå på nedsat tid, skabe bedre 

barselsrettigheder og forbedre rettighederne til at holde fri, når børn eller andre nære pårørende rammes af 

sygdom.   

 

 

Ret til orlov eller deltid med dagpengedækning 

Hele 41 procent af danskerne ville ifølge en undersøgelse fra Wilke foretrække, at den ene forælder kunne 

gå hjemme med børnene, hvis det kunne lade sig gøre økonomisk.
4
 Men mens fx svenske forældre har ret til 

at gå ned på 75% deltid, har danske børneforældre ikke en lignende rettighed.  

 

Det er et paradoks, at vi på den ene side har mange børnefamilier der gerne ville arbejde mindre, mens vi på 

den anden side har en masse danskere, som ikke kan få plads på arbejdsmarkedet. Men det er et paradoks, 

der allerede er en afprøvet løsning på..  

Under Nyrup-regeringen havde begge forældre i børnefamilier i en årrække ret til at gå på forældreorlov med 

dagpengedækning i op til ét år.
5
 Orlovsordningerne gav en dobbelt gevinst. Børnefamilierne fik mulighed for 

at få bedre tid og rum til familielivet, blandt andet ved at begge forældre kunne  holde orlov samtidig. 

Samtidig fik flere ledige foden inden for på arbejdsmarkedet, når vikariatet skulle besættes. 

 

 

 Enhedslistens foreslår, at forældreorloven genindføres i en ny udgave, hvor forældre får ret 

til at vælge imellem enten ét års forældreorlov til hver forælder eller at gå på deltid, mens de 

har børn i 0-6års-alderen, med dagpengedækning for de resterende timer.   

Ordningen vil langt hen ad vejen være udgiftsneutral, da staten sparer dagpenge eller 

kontanthjælpsudgiften til den ledige, der træder i stedet for den forælder, der er på orlov eller 

deltid. Resterende udgifter vil blive fuldt finansieret (Se finansiering). 

 

 

Bedre barselsrettigheder 

Også når det kommer til barselsrettigheder, sakker Danmark bagud ifht. fx Sverige. I Sverige har 

børnefamilierne ret til 69 ugers barsel, hvoraf hver af forældrene får øremærket ni uger, mens de øvrige uger 

kan anvendes frit. Danske forældre har altså mere end fire måneders kortere barsel end forældre på den 

anden side af sundet. 

 

 Enhedslisten foreslår at give danske forældre ret til samme barselsperiode som forældre i 

Sverige og med samme øremærkning til hvert køn. De nye regler indfases gradvist frem til 

2020.  Ordningen vil langt hen ad vejen være udgiftsneutral, da staten sparer dagpenge eller 

kontanthjælpsudgiften til den ledige, der træder i stedet for den forælder, der er på orlov eller 

deltid. Resterende udgifter vil blive fuldt finansieret (Se finansiering).  
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Ret til at passe syge børn 

Danske forældre har Skandinaviens ringeste rettigheder til at blive hjemme og passe deres børn, når de 

bliver syge. I Norge har forældre ret til at få fuld løn af deres arbejdsgiver i op til ti dage om året, hvis de har 

et sygt barn under 12 derhjemme. Hvis man har mere end to børn, kan man få 15 dage fri. I Sverige har 

forældre og andre omsorgspersoner lov til at holde fri i 120 dage om året for at passe sygt barn, indtil barnet 

fylder 12. I de dage kan de modtage 80 procent af deres løn. Der er intet, der tyder på at ordningerne 

misbruges i vores nabolande
6
.  

 

I Danmark er retten til at holde fri med løn under barns sygdom bestemt i overenskomsterne, men man har 

typisk kun ret til en til to dage pr. sygdomsperiode og højest en uge med løn, når barnet hospitalsindlægges. 

Mange forældre, der ikke bor i nærheden af bedsteforældre eller andre, der kan træde til, har store 

udfordringer med at finde pasning til deres børn ved sygdom. Og i takt med at pensions- og efterlønsalderen 

stiger, vil det ikke blive nemmere.  

Forældre til syge børn står ofte i et dilemma, og en undersøgelse fra 2014 viser, at hver tredje forælder har 

afleveret et sygt barn i daginstitutionen. Der er derfor i den grad behov for at forbedre forældres ret til at 

passe deres børn under sygdom.  

 

 Enhedslisten foreslår, at danske forældres ret til at holde fri ved børns sygedage gradvist 

bringes på niveau med vores nabolande – indledningsvist ved at sikre ret til ti dages fri ved 

barns sygdom. Vi foreslår, ved lov at indføre en model, der ligner den, vi kender fra 

barselsområdet (Barsel.dk), hvor arbejdsgiverne indbetaler til en fælles fond, som dækker 

arbejdsgiverens udgifter til løn til forældre under barns sygdom.  

 

 

 

Omsorgsdage til at tage sig af nære pårørende 

Det er ikke kun, når børn rammes af sygdom, at familierne skal stå klar med pleje og omsorg. Familierne må 

også ofte hjælpe og yde omsorg, når deres ældre, forældre eller andre nære pårørende, rammes af sygdom, 

eller har brug for ledsagelse til møder med offentlige institutioner mm.  

Det er en opgave, som særligt kvinderne påtager sig, men som de i dag ikke har frihed eller løn til. Det 

skaber et pres og en frustration i mange familier – ikke mindst i takt med at pensionsalderen hæves og 

efterlønnen udfases.  Der er behov for, at samfundet tager hensyn til, at familierne i stigende grad har svært 

ved at løse disse opgaver.   

. 

 Enhedslisten foreslår, at der sikres fem omsorgsdage (frihed og løndækning) til at tage 

sig af nære pårørende, der rammes af sygdom.  Ordningen udformes på samme måde 

som for pasning af syge børn via en fælles arbejdsgiverbetalt fond.  

 

 

 

Ligestilling skal indtænkes  

Både ifht. barsel, orlovsordninger, muligheden for at gå på nedsat tid og retten til at få fri ved sygdom hos 

børn og andre nære pårørende, er det afgørende, at konsekvenserne for ligestilling mellem kønnene er 
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tænkt ind i modellerne. Statistikken viser, at det alt for ofte er mødrene, som tager hovedparten af orlovs- og 

barselsordninger samt sygedage med børnene. Det giver en negativ effekt i forhold til ligestilling mellem 

kønnene. Fordi kvinder fortsat vil blive set som en mere ”ustabil” arbejdskraft og lider økonomisk tab, når de 

er mere væk fra arbejdsmarkedet. 

I Sverige er erfaringerne med familievenlige tilvalg dog gode. Bedre barselsrettigheder, muligheder for deltid 

og andre familievenlige tiltag bidrager til en mere ligelig fordeling af arbejdet i hjemmet, øger den positive 

kontakt mellem fædre og børn, og sænker skilsmisset allene. Reglerne skal indrettes, så de bidrager til øget 

ligestilling i familierne og aktivt understøtter børns forhold til begge deres forældre uanset køn.   

 

 

Et godt børneliv 

Glade og trygge familier forudsætter også gode vilkår for børnene. Det gælder både i den sårbare tid ved og 

efter fødslen, og i de år hvor børnene er i daginstitutioner. Utrygge eller dårlige oplevelser ved fødslen eller i 

barselstiden kan lægge grunden til problemer, der rækker langt ud i fremtiden.  

På samme måde kan oplevelsen af at aflevere børn i institutioner med for lidt personale og kvalitet øge 

stress og bekymring hos børnefamilierne.   

 

 

En god start på livet 

Alle børnefamilier har krav på en tryg start. Erfaringerne fra området viser, at familiedannelsen er en periode, 

hvor forebyggelse spiller en stor rolle. God jordmoderomsorg kan medvirke til at undgå sygemeldinger af den 

gravide, genindlæggelser af de nyfødte og ”nybegynder-problemer” i familierne. Men også på sigt kan det 

betale sig. En god ammeopstart samt sundhedspleje i familierne forebygger fx en række sygdomme hos 

børn og unge som astma og overvægt.  

 

I dag ser vi desværre, at fødselsforberedelsen reduceres, og at travlheden på fødeafdelingerne er for stor til 

at sikre en ordentlig jordemoderomsorg. Der er behov for at sikre et minimum af kvalitet i omsorgen for 

gravide, fødende og nybagte forældre. 

 

 Enhedslisten forslår, at der indføres konkrete basale rettigheder i sundhedsloven. Her er 

det i forvejen beskrevet, at den gravide har ret til fem forebyggende konsultationer hos 

egen praktiserende læge. Enhedslisten foreslår, at det udvides med fem 

minimumsrettigheder. 1) Vordende forældre sikres ret til gratis fødsels- og 

forældreforberedelse af høj kvalitet på små hold. 2) Den fødende sikres ret til at have en 

jordemoder tilstede under hele den aktive fødsel 3) Ret til at blive på hospital/patienthotel 

til amning er etableret. 4) Nybagte forældre sikres ret til en efterfødselssamtale 5) Ret til 

opfølgende besøg af sundhedsplejerske i eget hjem. 

Enhedslisten anslår, at det koster 150 mio.kr.  

 

 

Minimumsnormering i daginstitutioner 

Størstedelen af danske børn går i daginstitution eller dagpleje, og de er der mange timer om dagen. Det er 

afgørende for børnenes udvikling, at dagtilbuddene er af høj kvalitet og skaber rammer, der sikrer tryghed og 

tid til det enkelte barn.  



 

Desværre er udviklingen gået den forkerte vej i mange år. Mens børn opholder sig flere timer i institutionerne 

er der blevet mindre og mindre personale til at skabe gode rammer for dem.  

Siden 1986 er der kommet 58 procent flere børn pr. voksen i danske institutioner. Det betyder, at der i 

gennemsnit er næsten 12 børn pr. pædagog i børnehaverne i dag. Det viser en opgørelse 

fra forskningsinstituttet Bureau 2000. 

 

Samtidig er danskerne klar til at bruge flere skattekroner på at sikre bedre vilkår for børnene. I en nylig 

undersøgelse fra Analyse Danmark svarede 66 procent af danskerne, at samfundet skal bruge flere penge 

på personale i daginstitutionerne.
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Enhedslisten har i mange år arbejdet for at der indføres en lovfastsat minimumsnormering i de danske 

daginstitutioner i stil med det klasseloft, som vi kender fra folkeskolen. Men forslaget er hidtil blevet afvist af 

regeringen. En nylig undersøgelse fra FOA, viser dog, at et stort flertal af danskerne på hele 86% bakker op 

om Enhedslistens ønske om en minimumsnormering 

 

 Enhedslisten foreslår, at der i dagtilbudsloven fastsættes en minimumsnormering, der sikrer, 

at der højest er tre børn pr. voksen i vuggestuen og højest seks børn pr. voksen i 

børnehaven.  

Enhedslisten anslår, at udgifterne til at indføre en minimumsnormering vil beløbe sig til 1,1 

mia – efter tilbageløb og sparede dagpenge/kontanthjælp. Beløbet kan dog reduceres hvis de 

bevillinger på i alt 750 mio kr.,  som Enhedslisten allerede har medvirket til at afsætte på 

området, målrettes ansættelse af mere pædagogisk personale.  

 

 

Finansiering 

Flere af forslagene i dette udspil indebærer ikke stigende udgifter, hvis de afledte effekter indregnes. De 

forslag, som kræver øgede udgifter, foreslår Enhedslisten finansieret ved at øge indsatsen mod 

multinationale selskabers skatteunddragelse og anvendelse af skattely. Der skal derudover indføres 

beskatning af finansielle transaktioner og af beskatning kapitalindkomster på samme niveau som 

arbejdsindtægter. Enhedslisten er parat til at forhandle om andre finansieringskilder 
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