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Kære …….. 

Der er snart valg til Folketinget. Det er spændende for alle jer på Christiansborg men også for 

alle os andre. Det kommende folketing står nemlig med en historisk stor udfordring, som skal 

løses. En udfordring som er afgørende for det danske velfærdssamfund. 

Frem mod 2025 vokser befolkningen med næsten 170.000 mennesker. Deriblandt 16.000 flere 

børn og over 120.000 flere ældre mennesker. Det vil kunne mærkes alle steder i den offentlige 

sektor, hvor der kommer flere kunder i butikken. Og hvis pengene ikke følger med, bliver 

kvaliteten af vores fælles velfærd ringere. 

I forbindelse med 1. maj fremlægger Fagbevægelsens Hovedorganisation et forslag om en 

fælles velfærdspagt. Om at de politiske partier på Christiansborg – på tværs af politiske skel – 

går sammen om at håndtere den historisk store udfordring. Velfærdspagten bygger på fire 

konkrete forslag, der skal sikre, at velfærden som minimum følger med, når befolkningen 

vokser. Du kan læse mere om vores forslag i vedhæftede pjece. 

Jeg ved godt, at I ikke er enige om, præcis hvor meget der skal prioriteres til velfærd. Men vi 

håber, I kan blive enige om, at det danske velfærdssamfund er værd at bevare og udvikle. For 

et stærkt velfærdssamfund er med til at skabe et mere rigt, lige og trygt samfund. Den 

offentlige sektor skaber gode rammer for vækst og velstand i den private sektor. Vi kan passe 

vores arbejde, fordi andre tager sig godt af vores børn, ældre og syge. 

Derfor er vi – på tværs af offentlig og privat sektor, på tværs af fag- og uddannelsesgrupper –

blevet enige i Fagbevægelsens Hovedorganisation om, at velfærden ikke skal forringes. Når 

der kommer flere børn og ældre, skal velfærden som minimum følge med. Og der skal flere 

penge i fælleskassen til at udvikle velfærden.  

4 ud af 5 danskere vil bevare eller forbedre velfærden. De er ikke i tvivl. Hvad med dig?   

Jeg håber, at du og dit parti vil læse vores bud på en fælles velfærdspagt på tværs af 

partierne i Folketinget. Og vigtigst: Bakke op om velfærdspagten!  

 

Med venlig hilsen – og med ønske om en god valgkamp 

 

 

Lizette Risgaard 

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation 


