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I løbet af de sidste 25 år har de politiske partier udviklet et mere og 
mere snævert syn på, hvor forandringerne i samfundet skabes. Fokus 
for partierne har næsten udelukkende været på arbejdet i Folketinget 
samt på den daglige mediecyklus.
 I mellemtiden overser de politiske partier, desværre også på ven-
strefløjen, den enorme forandringskraft, der ligger i resten af samfun-
det. Man overser ganske enkelt, at store forandringer i samfundet ikke 
nødvendigvis sker gennem den næste skattereform, men måske i hø-
jere grad gennem stærkere organisering og større deltagelse. 
 I kapitlet kan du læse om, hvordan venstrefløjens partier kan blive 
deltagerpartier og bruge denne vigtige forandringskraft i det 21. år-
hundrede. 
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Deltagerpartier 
– fra stemmekvæg 
til deltagere
Af Bjarke Dahl Mogensen & Peter Hummelgaard

Kim tegnede sit første partimedlemskab umiddelbart op til Folke-
tingsvalget 2011. Det skete med ønsket om at gøre en forskel og være 
en del af den bevægelse, der efter ti års borgerligt styre, ville sætte en 
ny kurs for Danmark.
 Kim kommer fra en gennemsnitlig dansk provinsby. Han arbej-
der til daglig som industriarbejder og fik gennem sin lokale fagfor-
ening tilbuddet om at deltage i valgkampsarbejdet. Det vakte hans 
interesse, og han meldte sig derefter ind i SF. De emner, som optog 
Kim, og for den sags skyld også hans kollegaer, var arbejdsløshed 
og dagpengespørgsmålet. Frem mod og under valgkampen deltog 
Kim i en række møder med hans lokalforening. Et par gange var 
han også på gaden med materialer, men han nåede aldrig at føle sig 
helt tryg ved situationen, når han skulle overbevise fremmede om, 
at krydset skulle sættes ved SF. Efter valgkampen har Kim ikke følt, 
at der har været samme behov for ham og hans indsats, som der var 
under valgkampen. Og selvom han egentlig har mange gode ideer 
og forslag, som han gerne vil give videre, føler han ikke, at der er et 
sted at gå hen med dem. Han oplever et parti, som er lukket om sig 
selv, og hvor hans lokale repræsentanter i de centrale organer ikke 
er på forkant med, hvad der sker. Det medlemskab, der startede som 
en aktiv dialog og et ønske om at gøre en forskel er i dag vekslet til 
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et abonnement på F! – det interne medlemsblad – og en månedlig 
nyhedsmail fra den lokale kredsforening.
 Kims oplevelse er ikke enestående. For selvom Folketingsvalget 
i 2011 i en helt anden skala end de sidste 20-30 år formåede at in-
volvere partimedlemmer, er dialogen hørt op efter valget. Det, der 
kunne have været startskuddet til en ny, bredt forankret inddragelse 
af medlemmerne i den politiske proces, står i dag tilbage som simple 
kampagnestunts. De havde til formål at iscenesætte partierne som 
folkelige bevægelser, der står på skuldrene at tusindvis af lokalaktive. 
Kim er ikke forsvundet endnu. Han brænder som rigtig mange af 
de knap 150.000 andre partimedlemmer i Danmark. De brænder 
hver især for de ideer og tanker, der var baggrunden for, at de ak-
tivt meldte sig ind i et parti. Vores fælles udfordring er at give Kim 
og de mange andre partimedlemmer et sted at gå hen med deres 
arbejdsiver og deres ideer. Det kræver, at partierne, og ikke mindst 
det politiske system, nærer et reelt ønske om at indgå i dialog med 
medlemmerne, og at man har modet til at ændre på formerne. Løse 
op for den organisering, der over de sidste årtier har samlet mere 
og mere af initiativretten hos partilederne og deres nærmeste. Det 
kræver en offensiv og målrettet indsats for at involvere og engagere 
medlemmerne. Og det kræver ikke mindst, at flere slutter sig sam-
men og kræver indflydelsen og magten tilbage fra partitoppen. For 
vi skal ikke være naive. Politiske partier handler om magt. Og hvor 
der er magt, vil der altid være grupper, som forsøger at sætte sig på 
magten. Derfor er det en forudsætning, at vi danskere tør tage de 
medfølgende konflikter, som unægtelig vil komme, når den primæ-
re politiske arena skal flyttes fra Christiansborg til kantinebordene, 
vuggestuerne og over hækken i parcelhuskvarteret. 

Desværre er udviklingen gået den forkerte vej over de seneste år. 
Hvad enten man kigger på sammensætningen af de repræsentanter, 
som til dagligt lovgiver og styrer vores samfund, eller man kigger på 
den politiske proces generelt. 
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 Lad os starte med det sidste: I efteråret 2012 skiftede to partier 
formænd. Det var henholdsvis Dansk Folkeparti og føromtalte SF. 
Formandsvalget i DF fyldte stort set intet på den politiske arena. 
Eller valg er måske så meget sagt, for Pia Kjærsgaards efterfølger 
blev udpeget, før det blev offentligheden kendt, at hun ville gå af. 
Selvfølgelig blev Kristian Thulesen Dahl formelt valgt på et klappe-
kage-landsmøde et par måneder efter udmeldingen, men at kalde 
valget en reel demokratisk proces vil være en voldsom omskrivning 
af historien. I skærende kontrast står formandsskiftet i SF samme 
efterår. Her udrullede der sig efter historien om Villy Søvndals stop 
som formand en omfattende valgproces. Det endte som bekendt i 
et kampvalg mellem to kandidater. Den historie er der måske ikke 
så meget nyt i, men det interessante er omverdenens syn på de to 
forskellige formandsskift. Således tonede Henrik Qvortrup frem på 
skærmen, med en fyldt DF-landsmødesal i baggrunden, og betegne-
de formandsskiftet som et af de mest professionelle og gennemførte 
i nyere dansk politik. I den helt anden grøft er betegnelsen af SF’s 
formandsvalg. Her var det ord som kaos og opgør, der var domi-
nerende. I virkeligheden rammes synet på SF’s formandsvalg rigtig 
fint ind i følgende citat: “Det er ikke for at være fræk, men hvad har 
I egentlig gang i – det ser jo mega uprofessionelt ud, hvorfor har I 
ikke mere styr på det i SF?” – bag citatet står en chefredaktør på et af 
landets største dagblade. 
 Det simple svar, som en af medforfatterne til denne bog måtte 
give til redaktøren, var: “det der sker, kaldes demokrati.”

Partiernes deroute 
I 1904 skrev nogle af Socialdemokratiets helt store kæmper og ko-
ryfæer Frederik Borgbjerg og C.E. Jensen bogen Socialdemokratiets 
aarhundrede. På én og samme tid var skriftet en hyldest til arbejder-
klassens tidlige succes med at forene sig i parti og fagbevægelse, og 
et manifest over den rolle og de resultater som Socialdemokratiet 
skulle stå for at skabe igennem et helt århundrede. 
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 Bogen blev skrevet på et tidspunkt, hvor hele den socialdemokrati-
ske arbejderbevægelse var båret frem af optimisme og en vilje til at for-
andre landet. Men bogen er også skrevet i en periode, hvor fremtiden 
for både arbejderbevægelsen og Danmark var særdeles usikre. Den 
vestlige verden havde været igennem en industrialisering, som havde 
forøget menneskets potentiale for at skabe og udvikle sig selv, og man 
havde oplevet en økonomisk vækst, som man ikke troede mulig. 
 Alligevel stod det mere klart end nogensinde, at Danmark og ver-
den befandt sig i et akut behov for at blive reguleret. De kapitale kræf-
ter var egenrådige, arbejderne blev udbyttet og ulighederne i sam-
fundet var enorme, hvilket havde katastrofale menneskelige følger.
 Borgbjerg og C.E. Jensens bog om Socialdemokratiets aarhundre-
de var ikke kun en fortælling om det danske arbejderpartis og -be-
vægelses tidlige historie – det var i lige så høj grad et forsøg på at 
identificere, hvilken rolle Socialdemokratiet skulle spille i fremti-
den, og hvilke udfordringer man så. En bog dedikeret til ikke blot at 
behandle de politiske emner, man måtte forholde sig til, men også 
vejen til de forandringer man krævede. På én og samme tid indram-
medes det politiske projekt og de indsatser, der måtte igangsættes 
for at nå dertil. Bogen er et vidnesbyrd om, hvor meget man i starten 
af det tyvende århundrede forventede sig af partierne som den sam-
fundsforandrende motor. 
 Det tætteste vi vel nærmest kommer på et sådan ‘manifest’ i det 
21. århundrede er af en helt anden karakter. Det er udtænkt og gen-
nemført af Anders Fogh Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen og 
går under navnet kirsebærvinsreformen. Navnet kom af, at man ef-
ter en omfattende vælgerundersøgelse fandt ud af, at den typiske 
venstre-vælgers favoritdrik var kirsebærvin. Man indså hurtigt at 
skulle Venstre til magten, måtte man erstatte eller som minimum 
supplere målgruppen med liberale, moderne bymennesker. Det 
førte til et strategisk skift i retorik og emnevalg. Om man i den for-
bindelse kan tale om et egentlig politisk projekt, skal stå hen i det 
uvisse. Det er derimod klart, at partiet ikke indgår i planen. Hver-
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ken som institution, magtmiddel eller motor. Partiorganisationen 
er ganske enkelt ikke interessant, når samfundet skal forandres. 
Den første sten på vejen til dén udvikling blev i virkeligheden al-
lerede lagt i midten af firserne. Her fravalgte Venstre sin status som 
bondeparti med valget af Uffe Ellemann-Jensen som formand. Han 
satte sit hold med folk som Fogh og Hjort i sin absolutte inderkreds. 
Gennem topprofessionel monitorering af danskernes holdninger, 
formidabel anvendelse af medierne og ikke mindst samme tilgang 
til den politiske midte, som engelske Labour havde (den del ven-
der vi tilbage til), lykkedes det Venstre at blive fast beboer i stats - 
ministeriet. 

Når historien fortælles i dag, lyder det mærkeligt, at Venstres trans-
formation fra et parti funderet på en bevægelse til et topprofessio-
nelt foretagende uden forankring ikke blev modsvaret af den an-
den side i Folketinget. Faktum er desværre, at det store parti på den 
modsatte fløj, Socialdemokraterne, er blevet præcist lige så elitært 
og lukket. Én ting er den formelle adskillelse fra fagbevægelsen, men 
udviklingen har været mange år undervejs. Det betyder, at selvom 
Socialdemokraterne i dag står med regeringsmagten, skal man, når 
man forlader regeringskontorerne og gruppeværelset på Christians-
borg, kigge langt efter optimismen. For mange er det svært at se ret-
ningen i regeringsprojektet. For selvom der er masser at kæmpe for 
som en del af centrum-venstrefløjen, er det svært at se, hvor man 
skal gå hen, hvis man aktivt vil deltage. At vi som borgere, uanset 
politisk tilhørsforhold, har den holdning til det politiske system, er 
en skam. Særligt for vores samfund, men også for de partier, som 
ønsker at stå i spidsen for en forandringsdagsorden. Ja, faktisk er det 
vores påstand, at det er en forudsætning for et parti at have stærke 
forgreninger ud i samfundet, hvis man over længere tid vil bære ud-
viklingen i et samfund. Derfor skal en del af svaret på, hvordan store 
partier som Socialdemokraterne revitaliserer sig selv og sit projekt i 
det 21. århundrede, i høj grad findes i tilgangen til politik. 
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 Meget kan man lære ved at nærstuderede de dyrt købte lektier, vi 
har lært gennem de sidste 20-30 år. For siden 1998 er det kun gået 
én vej for det gennem tiden mest indflydelsesrige parti i Danmarks-
historien, nemlig ned af bakke. Fra folketingsvalget i 1998 til valget i 
2011 har ikke færre end 344.000 mennesker flyttet deres stemme fra 
Socialdemokraterne til et andet parti. I samme periode har fagbevæ-
gelsen mistet i omegnen af 350.000 medlemmer. Mennesker, som nu 
enten er uorganiserede eller tilknyttet en alternativ forening. 
 Samme tendens rejser sig på medlemssiden hos Socialdemokra-
terne. Cirka 2.000 medlemmer melder sig årligt ud. Primært fordi 
de dør af alderdom. Socialdemokraterne er gået fra at have en kvart 
million medlemmer (!) til i dag at have omkring 45.000 – altså færre 
end Venstre. 
 Med andre ord er det, der før gjorde Socialdemokratiet til partiet 
over alle partier i Danmark, stille og roligt forsvundet. Den bevæ-
gelse, der skabte Socialdemokratiet er svækket, og Socialdemokra-
ternes egen partiorganisation kæmper for sin berettigelse.

Årsagen ligger ikke lige for. Det skyldes både politiske dispositio-
ner, men også en gradvis udhulning af de foreninger, som har vun-
det utallige slag gennem tiden. Her tænkes der naturligvis særligt 
på fagbevægelsen, men også på Arbejdernes Oplysningsforbund 
(AOF), boligbevægelsen mv. Det giver ikke mening at adskille det 
ene fra det andet. Politikken bliver kun til virkelighed, hvis parti-
erne samtidig er i stand til systematisk at tage dialogen med ‘helt 
almindelige mennesker.’ Både for at lytte og inddrage, men i end-
nu højere grad fordi værdier som fællesskab og solidaritet ikke 
vinder opbakning, hvis man kun taler om dem gennem en fjern-
synsskærm. Hvis værdierne skal vinde indpas, skal vi som borgere 
kunne mærke, at fællesskabet fylder noget og betyder noget i vo-
res hverdag. Hvad enten det er et stærkt kollegialt fællesskab på ar-
bejdspladsen, i fagforeningen eller i den nære familie. Visionen om 
stærke fællesskaber, hvor der er plads til alle, der vil, kan ikke udle-
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ves fra Christiansborg. Den skal udrulles på alle tænkelige planer i  
vores samfund.

Socialdemokraterne som case 
– tre årsager til lavpunktet
Danmark har brug for stærke centrum-venstre partier, som kan bane 
vejen for stærke fællesskaber og udfordre den borgerlige dominans. 
Resultaterne af de borgerliges politiske dominans det sidste årti er 
tydelige at se: Vores samfund, både herhjemme og i Europa, er ble-
vet endnu mere ulige og fragmenterede. Indtil nu har vi kun set top-
pen af isbjerget med sociale uroligheder i Spanien, Grækenland og 
Irland. Dæmmes der ikke op for udviklingen, er der ingen garanti 
for, at Europa idet næste halve århundrede vil fortsætte med at være 
fredens kontinent. For når venstrefløjen, og i særdeleshed Socialde-
mokratierne er svage, defineres den politiske dagsorden af højreflø-
jen. Den økonomiske krise tillader konservative og liberale partier 
at definere såvel udfordring som løsninger. Bolværket mod de bor-
gerlige ideologier har historisk set været stærke socialdemokratier. 
De har på den ene side defineret visionerne for fremtidens samfund, 
samtidig med, at de har lagt ryg til de tæsk, det giver at tage ansvaret, 
når det er sværest. Derfor er Socialdemokraterne i det følgende vores 
case. Det er imidlertid ikke givet, at det nødvendigvis vil være herfra 
modspillet til de borgerlige skal komme i fremtiden. Ikke desto min-
dre synes det overordentligt sandsynligt, at et stærkt Socialdemokra-
tisk parti også i det enogtyvendeårhundrede vil blive forudsætningen 
for en anden udvikling, end den vi har set det sidste årti. 
 At Socialdemokraterne og partierne på venstrefløjen ikke nyder 
større opbakning i en tid, hvor krisen kradser, og angrebene mod 
grådighed står i kø, kan være svært at forstå. Vi mener imidlertid, at 
den nuværende opbakningskrise har været længe undervejs. Det er 
ikke en pludselig tillidskrise, der er opstået på grund af dårlig kom-
munikation eller skidt ledelse fra ministerkontorerne. Javist, de ting 
gør ikke ligefrem situationen bedre, men at tro at et hurtigt skifte på 
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de ledende poster vil ændre radikalt på den situation, vi står i, er ef-
ter vores mening naivt. Der er problemer og udfordringer som stik-
ker dybere, og som flere generationer – på tværs af parti og bevægel-
se – har aktier i. Så efter vores mening er det altså både uretfærdigt 
og ukorrekt alene at tildele den nuværende ledelse skylden for den 
historiske krise. Husk på, at nedturen for Socialdemokraterne har 
været konstant i fjorten år.
 Men hvad er så årsagerne til den dårligste opbakning til det social-
demokratiske parti i mere end 100 år? Vi mener, at der er tre hoved-
årsager: For det første har forståelsen af politik ændret sig gennem 
de sidste årtier. Tidligere var de politiske kampe nogle, der foregik 
på alle samfundsniveauer. I dag er den politiske arena reduceret til 
Christiansborg. I dét billede er tillidsrepræsentanten og det menige 
partimedlem uinteressant, mens spindoktoren og journalisten bliver 
omdrejningspunktet for den politiske hverdag. Konsekvensen er, at 
færre har ejerskab og føler ansvar for det fælles projekt. 
 For det andet har venstrefløjen, og i særdeleshed Socialdemo-
kraterne, overtaget borgerlige præmisser på så mange områder, at 
projektet er blevet sløret. Særligt på det økonomiske område er tidli-
gere uenigheder og grundlæggende forskelle blevet udvisket. En del 
af forklaringen på den udvikling skal findes i ideologier som Den 
Tredje Vej.70 Den bygger på en accept af markedskræfterne som sty-
rende for samfundet og os selv som individer. Men vi kommer heller 
ikke udenom, at vi har ladet os forblænde af troen på evig økono-
misk fremgang. Vi har ikke stillet krav til markedet, som den tjener, 
det burde være. Vi har over tid underlagt os markedet som en herre 
og har dermed forspildt chancen for at vinde nyt land, mens økono-
mien buldrede derudaf. Det er en fejl, som vi kommer til at betale af 
på mange år endnu. 
 Den tredje hovedårsag er, som vi ser det, at vi har glemt, at sy-
stemkritikken er vores rygrad. Hvad enten vi taler om det finansielle 
marked eller vores egen velfærdsstat. Vi må altid forholde os kritisk 
til indretningen af de systemer, som styrer vores hverdag. Faktum 
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er desværre, at vi for både markedets og statens vedkommende har 
ladet dem vokse uhæmmet uden at stille spørgsmål ved, om det i 
virkeligheden gavner flertallet – og om det sker på den rigtige måde.

De tre påstande kræver underbygning og argumenter for, hvorfor 
det netop er de ting, som udgør hovedårsagen til det historiske lav-
punkt. Vi dykker ikke ned i årsagerne for at pege fingre. Vi gør det, 
fordi vi håber, at vi ved et nærmere studie af vores problemer kan 
hente inspiration til at opstille løsninger. 

1. Forståelsen for politik 
– fra tillidsmand til pensionsfonde
Faderen til Danmarks første og måske væsentligste socialreform, 
K.K. Steincke, sagde engang: “En god Socialdemokrat er en, der stil-
ler op som næstformand i den lokale sygekasse.” Det simple og ram-
mende citat dækker over en tilgang til politik, som har gennemsyret 
partiarbejdet i mere end et århundrede. Nemlig, at de store politiske 
sejre, ikke kan vindes gennem Christiansborg alene. Christiansborg 
og ministerkontorerne er uundværlige værktøjer til at forandre sam-
fundet, men er ikke de eneste værktøjer. Samfundet forandres i lige 
så høj grad af mennesker, som lytter og tager imod input, men end-
nu vigtigere; flytter holdninger. Politik er positionskamp, hvor man 
må slås for hver eneste sejr. Forstået på den måde, at den politik man 
ønsker at gennemføre, skal vinde opbakning. Det kræver diskussio-
ner med mange tusind mennesker, og det kræver, at det står klart for 
folk, hvad man vil. De diskussioner og den formidling af projektet 
kan ikke leveres gennem medierne alene, og i det billede er det ty-
deligt for enhver, at man begår en alvorlig fejl, hvis man reducerer 
hærstyrken til kun at være de valgte MF’ere. 
 Særligt for partierne på venstrefløjen er livet på arbejdspladser-
ne, i boligforeninger og på skolerne interessant. For man kan ikke 
uden videre få fællesskabet til at være en bærende samfundsværdi. 
Man kan måske nok appellere til et tankesæt om fællesskab med 
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vendinger som; lad de bredeste skuldre bære det tungeste læs, men 
at forestille sig, at mennesker, som aldrig på egen krop har mærket 
værdien af et stærkt fællesskab, skulle være med på ideen om, at vi 
alle kan klare os bedre, hvis vi løser mere i fællesskab, er en utopi. 
Derfor er det en selvstændig prioritering for partierne på centrum-
venstrefløjen, at få hverdagens fællesskaber til at fungere. De er 
fundamentet for, at vores samfundsprojekt kan nyde opbakning fra 
et flertal af befolkningen. Netop derfor er det så meget desto mere 
alarmerende, at de traditionelle fællesskabsinstitutioner er i forfald. 
Hvad enten vi kigger ud over arbejdspladserne, hvor organisations-
procenten med hastige skridt nærmer sig 60 procent eller på kerne-
familien, som i mindre og mindre grad opfattes som et uundværligt 
fællesskab. Tabet af de nære fællesskaber fører over tid til tabet af det 
store fællesskab, som vores velfærdsstat er bygget på. Hvorfor? – af 
den ganske enkle årsag, at fællesskab på samme måde som solidaritet 
skal opleves i praksis for at vinde opbakning. Vi tror som mennesker 
først på fællesskabet, når vi ser det i aktion, når vi mærker klappet 
på skulderen fra en god kollega eller ser den fremstrakte hånd i en 
svær tid. Det store fællesskab bliver en tom illusion, hvis ikke den er 
forankret i små, nære fællesskaber, som gør os stærke som individer. 
Det er derfor, arbejdet i fagforeningen, elevrådet, skolebestyrelsen 
osv. er forudsætningen for, at vi kan vinde politiske slag. Det er det 
arbejde, som styrker de nære fællesskaber, og giver os troen på, at 
vi er stærkere sammen, end vi er hver for sig. Glemmer man det, vil 
opbakningen til den store fortælling smuldre. 

Men det er ikke kun for at vinde opbakning til det politiske pro-
jekt, som defineres fra Christiansborg, at man bør satse på at være til 
stede på alle niveauer i samfundet. Det er i lige så høj grad, fordi rig-
tig meget kan forandres andre steder en Christiansborg. Det indså 
man allerede tidligt i fagbevægelsens historie, hvor man oprettede 
kooperative selskaber, for at ændre arbejds- og produktionsforhold 
direkte. Man havde med andre ord ikke tålmodighed til at vente på, 



129

at man kunne ændre produktionen via lovgivningen alene, derfor 
tog man sagen i egen hånd og oprettede virksomheder, som kunne 
sikre den forandring, der var brug for. F.eks. betød spekulation i 
korn i slutningen af 1800-tallet, at brødpriserne steg enormt. Det 
fik en gruppe bagere i Århus til at stifte landets første kooperative 
fællesbageri. Det åbnede i 1884 og fik omgående brødpriserne til 
at falde, til gavn for byens mindre bemidlede borgere, og koopera-
tiverne havde også det resultat, at man kunne sikre de århusianske 
bagere gode løn- og arbejdsvilkår. 
 Et andet stærkt eksempel på, hvordan bevægelsen gennem tid 
har vundet indflydelse på samfundet, uden om Christiansborg, er 
diskussionen om Økonomisk Demokrati (ØD), som kort er blevet 
omtalt i kapitlet Vores arbejde. Det viste sig som bekendt, at ideen 
om obligatorisk overskudsdeling ikke havde nogen gang i det poli-
tiske system. I stedet for at begrave ideen definitivt arbejdede man i 
fagbevægelsen videre med tankerne. De blev til arbejdsmarkedspen-
sionerne, som på papiret giver de danske lønmodtagere styring med 
enorme samfundsressourcer. Mange danskere er faktisk ikke klar 
over, at der alene i vores pensionsformuer ligger, hvad der svarer 
til omkring 1,8 gange et års BNP71 (altså den samlede omsætning i 
Danmark et helt år)! Et resultat skabt af lønmodtagerne i fællesskab. 
Som det fremgår af kapitel 2, er der desværre indført en lovgivning, 
som forhindrer opfyldelsen af den store drøm: at bruge pensions-
formuerne som vej til at styre landets investeringer, og dermed ud-
viklingen inden for erhvervslivet. 
 Oprettelsen af egne virksomheder og brug af overenskomst-
systemet til positive forandringer af samfundet er politiske veje, der 
synes at være glemt i partiernes praksis. På samme måde er der sket 
en afpolitisering af tillidsmandsinstitutionen. Hvor tillidsrepræsen-
tanterne tidligere blev set som afgørende personer for at formidle 
politiske visioner på arbejdspladserne, er de i dag nærmest glemt – 
i Socialdemokratiet symbolsk med nedlæggelsen af Fagligt Politisk 
Sekretariat. 
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At færre aktører i dag anses for at være afgørende for at vinde poli-
tiske slag er et faktum. I stigende grad formuleres den førte politik 
af færre mennesker. Det seneste eksempel så vi da S og SF sammen 
lavede de to oplæg; Fair Løsning og Fair Forandring. Begge oplæg 
var udarbejdet af en gruppe på 4-6 mand. Umiddelbart inden præ-
sentationen blev folketingsgrupperne briefet, så de var i stand til at 
forsvare oplæggene over for pressen. Der var ingen forudgående 
drøftelser om linje, mål eller værktøjer. Men når så det politiske bag-
land rejser sig på kongresser og landsmøder, må man forvente en vis 
lydhørhed. Det skulle man tro. Det er imidlertid sjældent tilfældet. 
Et af de seneste og mest iøjnefaldende eksempler har været debatten 
omkring satspuljen. Her vedtog et flertal på partiets kongres i 2008, 
at sociale projekter fremover skal finansieres direkte på finansloven 
og ikke ved at tage fra overførselsindkomsterne. Alligevel fremlagde 
ledelsen ganske få uger efter et forslag til en finanslov, hvor puljen 
ikke var nedlagt.72 Oven i købet selvom der tegnede sig et flertal for 
en afskaffelse efter en udmelding fra Dansk Folkeparti. Så meget for 
medlemsdemokrati.

Når kredsen af aktører med ejerskab og forpligtelse over for politik-
ken reduceres, mister projektet styrke og gennemslagskraft. Hvor-
for? – fordi det er selve naturen i politik, der udfordres. Man kan 
ikke vinde nye positioner i samfundet, hvis ikke opbakningen bre-
der sig ud over en større skare. Særligt når vi taler om komplekse 
værdier som solidaritet og troen på et stærkt fællesskab, er der brug 
for stærke ambassadører. Desværre er udviklingen i rigtig mange år 
gået den forkerte vej på området. Stadig færre involveres, og stadig 
flere af de traditionelle ambassadører glemmes i kampen om sam-
fundet. I samme åndedrag reduceres den politiske kampplads til 
Christiansborg og medierne. Som vi har set, er det venstrefløjens 
værdier og projekt, der lider hårdest under tabet af de mange poli-
tiske relationer, men udviklingen vedkommer alle på tværs af parti-
skel. Historisk set har demokratiet i vores partier dannet udgangs-
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punkt for den politiske samtale, som vores samfund bygger på. Hvis 
bare den typiske partirolle blev erstattet af stærke fællesskaber, hvor 
politiske emner blev sat til debat, kunne man argumentere for, at 
udviklingen ikke var alvorlig. Desværre er det ikke tilfældet. Tværti-
mod viser det sig, at afmonteringen af vores partier har en tendens 
til også at afpolitisere øvrige fællesskaber i vores samfund. Hvad en-
ten det gælder fagforeninger, interessevaretagende foreninger eller 
øvrige dele af civilsamfundet.

2. Den Tredje Vej var en blind vej
Når vi taler om partiorganisationernes død, må vi dvæle en smule 
ved den politiske udvikling, der er foregået over de sidste to årtier. 
For det er unægtelig her, vi finder meget af forklaringen på, hvorfor 
det står værre til med vores folkelige deltagelse i politikudviklingen, 
end det har gjort i flere generationer. Lad os kigge nærmere på Eng-
land. Her udspringer den politiske ideologi, som på godt og ondt 
har inspireret os til at gå i den retning, der har ført os til her, hvor vi 
er i dag. 

Det er hævet over enhver tvivl, at Den Tredje Vej for Tony Blair og 
det engelske socialdemokrati Labour var altafgørende for at vride 
magten fra mere end tyve års uafbrudt konservativt styre i Storbri-
tannien. Labour var blevet et forstenet parti, som reelt ikke havde 
noget som helst at byde på. Reformen af Labour var nødvendig, 
men Den Tredje Vej som politisk projekt blev taget for langt, da 
man adopterede samme økonomisk liberale opskrift ude i Europa, 
og som konsekvens bidrog til meget af den markedsgørelse af sam-
fundet som neo-liberalisterne med Ronald Reagan og Margaret  
Thatcher i spidsen havde arbejdet på i de foregående femten år. 
 Tilbage i 1998 var Socialdemokraterne som sagt på toppen. De 
repræsenterede den partipolitiske fraktion, som havde magten i 
Europa og nærmest kunne gå på vandet. Alle vinde synes dengang at 
blæse i socialdemokratisk retning. Således kunne den engelske avis 
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Financial Times bedrøvet konstatere at tretten ud af Europas fem-
ten regeringer var under ledelse af et socialdemokratisk centrum-
venstre. Tony Blair og Gerhard Schröder gik i 1999 sammen om det 
såkaldte “Blair-Schröder Manifesto”, som skulle markere en vej frem 
for en progressiv og frem for alt midtsøgende socialdemokratisme. 
Et af hovedformålene med Den Tredje Vej var, at en fastlåst og for-
historisk venstrefløj en gang for alle skulle forenes om opbaknin-
gen til den globale markedskapitalisme. De beskrev deres succes, 
med henholdsvis New Labour og Neue Mitte, som et nyt håb for  
fremtiden:

“Socialdemokrater er i regering i næsten alle lande i EU. Social-
demokratisme har fundet ny opbakning – men kun fordi, den ud 
over at bevare sine traditionelle værdier, er begyndt på en tro-
værdig fornyelse af sine ideer og modernisering af sine program-
mer. Socialdemokratismen har også fundet opbakning, fordi den 
ikke kun står for social retfærdighed, men også for den økono-
miske udvikling og et stærkt fokus på kreativitet og innovation.”73 

Tony Blair og Gerhard Schröder, 1998.

Femten år senere i 2013 er verden helt forandret. Kun tre ud af det 
nye Europas 27 medlemsstater er i dag ledet af centrum-venstre-
partier. Samtidig gav et katastrofalt europaparlamentsvalg i 2009 
blot 184 stemmer til de europæiske socialdemokrater (PES, Party of 
European Socialists) mod konservatives 265 stemmer. Med en sam-
let repræsentation på kun 25 procent var det det dårligste resultat, 
PES nogensinde havde opnået siden de første direkte valg i 1979. Et 
historisk nederlag af dimensioner og et valg, der satte en tyk streg 
under den generelle deroute for socialdemokratismen i Europa. 
 Det nye håb er falmet og Den Tredje Vejs politik har givet mas-
sive tømmermænd for socialdemokratiske regeringer over hele 
Europa. Festen var sjov, så længe den varede, men siden har prisen 
og tømmermændene været hårde. De strategier, man havde opfat-
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tet som nemme opskrifter på succes, har vist sig at være dybt util-
strækkelige og direkte fejlslagne. Det var ikke blot en nødvendig 
anerkendelse ude i Europa, men også herhjemme. Blandt andet har 
Helle Thorning-Schmidt flere gange forsøgt at tage afstand til Den  
Tredje Vej. 
 Problemet med Den Tredje Vej bestod og består i, at det moderne 
centrum-venstre placerede sig meget entydigt i midten af det politi-
ske spektrum, hvor man forsøgte at lægge de traditionelle politiske 
modsætninger døde (herunder særligt klassekampen), man overtog 
en række af de borgerlige mærkesager – særligt den ureflekterede tro 
på privatiseringer og effektiviseringer af den offentlige sektor – sam-
tidig med at man førte en stram teknokratisk politik, der ikke rum-
mede plads til markante visioner eller samfundsdrømme. Politikken 
blev førte ud fra et ideal om en værdifri styring baseret på objektivt 
korrekte svar. En politik, der på mange måder søgte at overflødig-
gøre politik.

3. Systemkritikken, der blev væk 
Et sidste hjørne må vendes i fortællingen om, hvorfor Socialdemo-
kraterne og det øvrige centrum-venstre ikke oplever det mod og den 
forandringsvilje, som normalt følger med, når man overtager mag-
ten. Lige fra den spæde begyndelse over konstruktionen af velfærds-
samfundet, går ét karaktertræk i Socialdemokraternes identitet igen. 
Et vejledende princip for eksistensberettigelsen: systemkritikken. 
 Mens partierne i starten af det tyvende århundrede havde sy-
stemkritikken boende i sig, synes den desværre at være gledet i bag-
grunden i selvforståelsen og grundlaget for den førte politik i dag. 
Særligt dét, tror vi, er en forklaring på, hvorfor Socialdemokraterne 
uafbrudt er gået tilbage ved de fleste valg siden 1990. 
 Et politisk partis eksistens bygger blandt andet på at varetage be-
stemte vælgergruppers interesser. Disse interesser er imidlertid ikke 
uforanderlige eller konstante. Samfundet ændrer sig hele tiden, og 
nye behov og udfordringer opstår. Derfor er et politisk parti, kun le-
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vedygtigt og relevant på den lange bane, hvis det med sine værdier i 
behold også kan opretholde en kritik af det bestående, sågar også de 
institutioner man selv har været med til at skabe. Efter vores mening 
er der mere end nogensinde grund til, og behov for, at centrum-
venstre tager systemkritikken som vejledende værktøj i sin politik i 
brug. Lad os give et par eksempler: 
 Velfærdsstaten er på den ene side vores største succes, men den 
er i høj grad også blevet en sovepude for centrum-venstre. Det dan-
ske velfærdssamfund er ikke perfekt. Heller ikke næsten perfekt. Vi 
kan ikke få øje på nogen bedre samfundsmodel ude i verden. Men 
det ændrer ikke ved, at velfærdsstaten synes ramt af en enorm me-
taltræthed. Hver femte elev går ud af folkeskolen uden at kunne læse 
og regne. Der hersker en decideret tillidskrise mellem arbejdsgivere 
i den offentlige sektor og de offentligt ansatte. Flere og flere dan-
skere vælger private servicetilbud til, og velfærdssamfundets fælles 
løsninger og institutioner fra. 
 Der er brug for et kritisk blik på – ja, en systemkritik af – den 
måde den offentlige sektor er indrettet og ledet på. Selvom der har 
være snakket meget om tillid, så viser opgørelser, at de ansatte alene 
i SRSF-regeringens første leveår har mistet indflydelse på tilrettelæg-
gelsen og styringen af eget arbejde. Heri eksisterer en af velfærds-
samfundets største og mest kritiske systemfejl, som både gør bor-
gernes møde med staten upersonligt og koldt, og samtidig koster 
fællesskabet uhyggeligt meget i ressourcespild. Som vi også beskri-
ver i kapitlet Vores velfærd, er der brug for et opgør med New Pub-
lic Management og en mere demokratisk og tillidsbaseret offentlig 
sektor.
 Finanskapitalismen er et fænomen, de fleste af os er kommet til 
at kende efter finanskrakket i 2008. Fire år er der gået, og verden har 
desværre lært meget lidt af krisen. De banker og investeringsselska-
ber, der inden krisen var “too big too fail”, er blevet endnu større i 
de fire år, der er gået. Verden har reageret med vrede mod bagmæn-
dene bag finanskrakket. Men der er ikke kommet et nødvendigt op-



135

gør med de politiske ideer, der er hele grundlaget for miseren. En 
stor del af forklaringen herpå er, at centrum-venstre står svagt lige 
nu over hele verden, i særdeleshed i Europa. En anden del af forkla-
ringen er, at de socialdemokratiske partier og det øvrige centrum-
venstre er tynget af arven fra Den Tredje Vej, som beskrevet ovenfor. 
Der har ganske enkelt manglet analyse, mod og politisk vilje til at så 
tvivl om den grundlæggende filosofi, at markedet er rationelt. Der 
har manglet vilje til at udfordre de herskende neoliberale dogmer, 
der tilsiger, at minimal regulering af finansmarkedet kan skabe evig 
vækst. På samme måde er kritikken af de udbudsøkonomiske lære-
sætninger udeblevet, mens forestillingen om, at skattelettelser i top-
pen drypper ned i bunden i form af vækst og jobskabelse, stadig står 
uantastet. 
 Den uregerlige finanskapitalisme er det 21. århundredes største 
trussel mod alle de ideer og værdier, partierne på venstrefløjen no-
gensinde har stået for. Derfor skal alle kræfter sættes ind på at knæg-
te finanskapitalismens jerngreb om vores samfundsudvikling. Der 
er brug for et opgør med en elite og institutioner, på linje med det 
opgør Socialdemokratiet stod i spidsen for med den meritokratiske 
elite i første halvdel af det 20. århundrede. Men første skridt er i det 
hele taget at tage opgaven på sig. 

På vej mod et samfund med deltagerpartier?
Der findes ingen smutveje til en revitalisering de danske partier, 
som brede favnende og inkluderende partier. En stor del af ansvaret 
ligger på topledelsesniveau, men rigtig meget forandringsarbejde 
bliver nødt til at udspringe af de mange lokale aktive kræfter. Vi har 
tilladt os at opliste en række bud, som hverken er helt eller halvt 
dækkende. Det er ikke usandsynligt, at partierne igen bliver moto-
rer i samfundsudviklingen. Men partierne bliver det ikke uden et 
radikalt forandret syn på, hvad politik er, og hvordan politik skabes.
  Vores bud tager udgangspunkt i venstrefløjens muligheder for at 
genetablere partierne som en samfundsforandrende kraft, fordi vi 
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er venstreorienterede, men mange af løsningerne kan uden problem 
overføres til borgerlige partier. Faktisk er det vores holdning, at det 
vil styrke demokratiet, hvis alle partier igen blev bedre forankret. 
Politik udvikles bedst gennem dialog og konflikt, derfor er en for-
udsætning for et stærkt DeltagerDanmark, at deltagerpartierne re-
etableres som centrale spillere på den politiske arena. Der er mange 
udfordringer forbundet med at åbne partierne op for diskussion. 
Mange erfarne partifolk vil ligefrem afvise tanken, fordi billedet på 
de partiaktive i dag langt fra minder om almindelige danskere. Man 
anser med andre ord ikke partiorganisationerne for at være repræ-
sentative for det Danmark, vi forsøger at ændre. Derfor er en del 
af løsningen også, at man bliver bedre i stand til at rekruttere bredt 
blandt befolkningen. Og mon ikke, at adgangen til politisk indfly-
delse, i sig selv vil hjælpe en sådan udvikling meget godt på vej?

Anbefalinger

1. Bygge politik nedefra: Når ny politik, basalt set, handler om at 
vinde opbakning og løbende flytte hegnspæle i den retning, man 
ønsker samfundet skal gå, er det indlysende, at man må involvere 
mange mennesker i den politiske proces. Hvis det vel at mærke er 
et reelt forløb, hvor medlemmer eller aktive ikke først involveres, 
når beslutningerne allerede er taget, og der skal bruges folk til at 
banke på døre eller dele roser ud. Det er ikke bare en sludder for 
en sladder. Vi ved at ejerskabet og motivationen bliver forøget, 
hvis man inddrager først. Gennem udadvendte lyttekampagner, 
hvor medlemmer og aktive inviteres til at definere politikken i 
partier og bevægelser, kan inddragelsen opnås. Det kan endda 
ske uden at befolkningen blot overtager embedsmændenes og 
politikernes rationaler, som vi ser det ske ved offentlige høringer 
med videre.

2. Massiv satsning på ledertræningsudvikling: Politisk handling 
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og forankring kræver stærkere ledere på alle niveauer i samfun-
det. Ledere, som i fællesskaber kan transformere de tilgængelige 
ressourcer til magt. Til glæde for de enkelte befolkningsgrupper, 
men også til glæde for hele samfundet. Vi ved at fremskridt nydes 
i tifold mere, hvis de er resultatet af en kamp, som har stillet krav 
til de deltagende parter. Man bør derfor igangsætte uddannelses-
programmer, der i omfang kan matche f.eks. tillidsmandsuddan-
nelserne. Her kan man gøre flere aktive i stand til at vinde sejre i 
deres lokalsamfund, på deres skole eller deres arbejdsplads. Det 
vil kunne sikre øget samfundsdeltagelse bredt set. 

3. Udvid den politiske kampplads: Politiske kampe skal bredes ud, 
så diskussioner tages og kampe kæmpes flere steder. Derfor vil 
man med stor fordel kunne gøre tillidsrepræsentanterne til ho-
vedpersoner i det politiske projekt på venstrefløjen. Hvad enten 
det handler om administration af lokale uddannelsesmidler el-
ler vejledning i forhold til den kommunale beskæftigelsesindsats, 
kunne de tillidsvalgte bruges mere direkte. Det vil igen gøre po-
sten mere politisk og styrke samarbejdet på tværs af de faglige 
og politiske organisationer. På samme måde bør man tænke i 
uddannelse og opkvalificering – eventuelt i form af konkrete le-
derskabsuddannelser. En sådan form for uddannelse kendte man 
tidligere under navnet STU – Socialdemokratisk tillidsmands-
uddannelse.

4. Accept af konflikt som politikkens grundsten: Den Tredje Vej, 
og andre midtersøgende strategier for at vinde magten over sam-
fundet, har entydigt taget fejl. Udviskningen af politiske forskelle 
lægger den politiske diskussion, og dermed også kampen, død. 
Konflikt er alle politiske partiers moder, og uden modsætninger 
i samfundsdebatten bliver den ligegyldig og taget for givet. Vi 
må derfor kæmpe for, at uenigheder mellem partier fremdyrkes, 
uden at det fører til en ukonstruktiv afskaffelse af det samarbej-
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dende folkestyre. Ansvaret herfor ligger hos os alle. Vi skal i både 
skrift og tale dvæle ved politiske uenigheder og forskellige sam-
fundsanskuelser. 

5. Gennemgang af medielovgivning – vi har blandt andet brug 
for en presseombudsmand: Mediernes indflydelse på den poli-
tiske debat er, grundet den gradvise afpolitisering af relationerne 
i samfundet, blevet stadig mere afgørende. Desværre forvalter 
medierne ikke det ansvar særlig godt – og det har vi krav på som 
samfund. Der er givetvis mange årsager til den faldende kvalitet 
i mediedækningen. Tilkomsten af nye medier og øget konkur-
rence om kunder er et par af dem. Fælles for årsagerne er, at de 
kan imødekommes, hvis man fra politisk hold er interesseret i at 
etablere de bedst tænkelige rammer for god journalistik. Gen-
nem en omfattende revidering af mediestøtten, skal det sikres, at 
de 6 milliarder, vi i dag bruger på mediestøtte går målrettet til det 
kvalitative indhold. Derudover bør vi iværksætte langt hårdere 
sanktioner over for uredelig og skadelig journalistik. Det kunne 
blandt andet ske ved oprettelse af en egentlig presseombuds-
mand, hvis ikke pressen selv gennem f.eks. en voldgiftsinstituti-
on, som vi kender det fra arbejdsmarkedet, formår at iværksætte 
initiativer, der kan bidrage til en mere samfundsgavnlig presse. 
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