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Processen omkring et nyt principprogram er i gang
Af Irene Odgaard, 1. suppleant
Dan Jørgensen skød processen omkring et nyt principprogram i gang på en workshop på
kongressen i september - i en fyldt Musiksal.
I
I sin indledende tale tog Dan Jørgensen udgangspunkt i Erling Olsens tre råd til metode fra
bogen Den røde tråd: Vi skal svare på tre spørgsmål: Hvad står vi for? Hvad står vi i? Og
hvad gør vi så nu?
Det første spørgsmål er allerede besvaret, for værdierne er de samme, som de var for 140
år siden: frihed, lighed og solidaritet. Vi har altid været på vej - haft visioner og drømme,
har udviklet og fornyet samfundet. Og stået fast på principperne.
Alle mennesker hører sammen og har et ansvar for hinanden. Det ansvar er stærkest over
for de svageste. Og vore værdier kan ikke altid måles i penge.
Opgaven er at sætte ord på vores værdier, så de bliver relevante i tiden. Vi skal sætte ord
på fortiden, nutiden og fremtiden. Og processen og samtalen er ligeså vigtige som
resultatet.
Det første principprogram blev vedtaget i 1876, og dengang gik bølgerne højt. I dag vil vi
invitere så mange som muligt med i processen - vi vil lytte til hinanden og tage det bedste
fra, hvad hinanden siger og gøre det til en fælles fortælling.
Den analyse, vi skal lave for at gøre vore principper anvendelige må tage udgangspunkt i,
at økonomien er international - multinationale selskaber har vokset sig stærke og rigtig
mange beslutninger træffes ikke demokratisk i dag. Og tage udgangspunkt i, at vi i dag har
alvorlige problemer i forhold til miljø og klima, samt at vi lever i en verden, hvor der er åbne
grænser.
Øvelsen bliver at begrænse os; øvelsen er, at sætte retning for de konkrete løsninger, vi
søger hele tiden.
II
På workshoppen gav deltagerne mange bud på, hvad der er vigtigt at få med i et nyt
principprogram. Her er et udpluk:
- Vi skal være garanter for velfærden, specielt for de svageste
- Vi skal bane vejen for mønsterbrydere, alle skal med
- Uligheden er stigende, det skal der gøres op med
- Vi skal bort fra at være defineret ved neoliberalisme minus 10%
- Vi skal udvide demokratiet. Det gjorde man oprindelig nationalt ved at organisere og
regulere arbejdsmarkederne, så konkurrencen ikke førte til ufrihed, ulighed og social
dumping. Nu må det gøres over landegrænser.
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- Vi skal sikre et godt offentligt sundhedsvæsen, for et godt helbred er forudsætningen
for at man kan uddanne sig og få et arbejde - og dermed for friheden for det enkelte
menneske
- Vil ikke genopleve, som for mine forældre, at de er nødt til at dobbeltjobbe for at klare
sig. Men det er ved at ske i dag...
- Vores menneskesyn har ændret sig. Ingen taler mere om at nyde efter evne og yde
efter behov. Der tales om ret og pligt, men hvis man nu ikke kan bidrage?
- Kønsaspektet. Der er stadig partnervold.
- Lige rettigheder uanset evner. Mangfoldighed.
- Måden, vi træffer beslutninger på: den er ligeså vigtig, som det vi træffer beslutninger
om.
- Der har været en balance på arbejdsmarkedet mellem sikkerhed og fleksibilitet; den
er tippet (mindre sikkerhed/tryghed) og skal genoprettes.
- Miljøproblemerne skal tages op
- Vi skal sikre fri adgang til uddannelse
III
Processen frem til kongresbehandlingen af det nye principprogram i 2017 kommer til at
forløbe i disse faser:
1) Umiddelbart efter kongressen blev der åbnet for debat i organisationen - både
kredse og enkeltpersoner kan bidrage - indtil fredag den 15. marts 2016.
2) Der er nedsat et udvalg med Dan Jørgensen som formand, som skal sætte
rammerne for processen med repræsentanter fra regionerne, DSU, folketingsgruppen,
EU-parlamentet samt KL og Danske Regioner.
Udvalget består af følgende:
Hans Christian Maarup, Jette Buus Gravesen, Dan Jørgensen (formand), Bjarne
Kaspersen Hansen, Lise Lotte Møller, Jan Ankler, Margot Torp, Bent Andersen, Inge
Kjær Andersen, Jeppe Kofod, Mogens Jensen
Alexander Grandt Petersen, Thomas Gyldal Petersen, Jacob Bundsgaard Johansen,
Ulla Astman, Sophie Hæstorp, Lars Midtiby (partisekretær)
Skriveprocessen i dette udvalg strækker sig fra 15. marts 2016 indtil den 1. august
2016
3) Udkastet til principprogram diskuteres på kongressen den 24. september 2016..
Har du input, billeder, spørgsmål eller artikler som du gerne vil have med i næste
nyhedsblad, så send det til mig på mail rrn82@hotmail.com (Rune, A-nyt redaktør)
Har du spørgsmål til formanden, så skriv en mail til Mads på mreinholdt81@gmail.com
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4) Partiets ledelse og Hovedbestyrelse tager rundt i organisationen og diskuterer
principprogrammet med medlemmerne fra september 2016 til marts 2017.
5) Ændringsforslag indkommer og behandles. (Hovedbestyrelsen tager stilling til
processen omkring ændringsforslag på et senere tidspunkt).
6) Principprogrammet behandles på kongressen i 2017.
IV
Torsdag den 14. januar holder vi medlemsmøde omkring principprogrammet i
Medborgerhuset, lokale 1, kl. 19-21.
Seniorforsker emeritus fra Arbejdermuseet&Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv,
Henning Grelle, har lovet at give os et kort oplæg omkring Socialdemokratiets
principprogrammer. Der har kun været seks i løbet af partiets lange historie.
I kan finde det hidtidige principprogram fra 2004: Hånden på hjertet, på
Socialdemokratiets hjemmeside, og alle seks partiprogrammer her:
http://www.arbejdermuseet.dk/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=19&Itemid=238
Og så var det på Frederiksberg - i forsamlingshuset Gimle - det første principprogram
blev vedtaget. Gimle ligger her stadig. Og I er velkomne til at give jeres bidrag til et nyt
principprogram frem til marts 2016.
Irene Odgaard
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