
Anerkendelsespartiet ønsker:

• At skabe rammerne for at borgerne kan 
forfølge sine drømme

• Og samtidig bekæmpe stress
• For dermed at borgerne kan blive lykkelige



Partier i Folketinget eller på vej

Partier Livsmål
Enhedslisten Frihed i fællesskab

SF Alle skal have mulighed for at forfølge sine drømme
Vi skal gøre op med stress-samfundet

Socialdemokratiet Frihed, lighed og fællesskab
Et land der skaber gode rammer for et lykkeligt liv.

Radikale Venstre Det enkelte menneske skal have størst mulig indflydelse på sine egne 
livsvilkår og på samfundet.

Kristendemokraterne Kæmpe for frihed, familie og fællesskab.
Moderaterne Vi har et skæbnefællesskab.
Venstre Fremtid i frihed og fællesskab
Konservative Giv ansvaret tilbage til borgerne
Liberal Alliance Sætter din frihed i højsædet.
Dansk Folkeparti Hævde Danmarks selvstændighed, at sikre danske folks frihed i eget 

land.
Nye Borgerlige Vi skal være et frit folk med en stat, der beskytter os og vores værdier.
Alternativet Der er et alternativ
Frie Grønne Kæmper for at blive, Frie og grønne, Frie og klima ansvarlige
Veganerpartiet Idealet er en verden, hvor alle individer, mennesker som dyr, er frie fra 

undertrykkelse.



Værdier / Grundsætninger

– Noget er universelt
– Noget forandrer sig ikke
– Indre sammenhæng mellem værdier/grundsætninger
– Hierarki, nogle værdier/grundsætninger er mere 

vigtige end andre
– Sund fornuft, logik, rimelighed, retfærdighed = 

grundlaget for al lovgivning
– Gennem flere tusind år har filosoffer m.fl. kommet 

med sådanne kloge ord, hvoraf nogle af de vigtigste 
fremgår på følgende link: 



Hvad kan politikerne gøre for at 
borgerne når deres drømme

• Keep it simple
• Paradoks princippet

– Et problem løses ikke ved at fokusere på problemet, men på årsagen 
til problemet

• Gennembrudstænkning, hvorfor - hvorfor –hvorfor – hvorfor
• Disney modellen, skarp adskillelse mellem:

– Drømme fasen /ideerne
– Realisations fasen / iværksættelse
– Kritikerne/Kvalitetstjekket

• Logistik – logistik – logistik
• Tilgængelighed – tilgængelighed – tilgængelighed
• Work smarter not harder
• GØR – DET (Balticas lederkursus)
• Model der gælder for såvel den enkelte som for en gruppe



Image, markedsføring
ramme-/nysalg & priser

Viden & Faglighed
Forskning & produktudvikling

HR IT Fysiske
rammer

Regnskab
Ledelsesinformation

Arbejdsproces- og opgave-
optimering samt Kvalitet

Kunderelationer/salg/service

Produktion/levering

Kundebehov, produktpolitik &
konkurrent viden

Livs mål

Jura

Indkøb, lagerstyring 
& kostpriser

Strategi, organisation &
ledelse

Kapital

VærdierMission – Vision

Konkrete mål



Hvad skal politikerne forstå for at 
skabe rammerne for Lykke

• Menneskets inderste behov er at være til nytte (ifølge de store tænkere tilbage til 
Sokrates)

• Man bliver lykkelig af at give og man bliver glad for at få (egen fortolkning)
• Et liv, en tid, et menneske – alt man laver skal give mening i overensstemmelse 

med sine egne værdier (Morten Albæk)
• Maslows bebovs hierarki

– Vedligeholdelsesfaktorer (gør en glad - mangelbehov)
• Fysiske behov (åndedræt, mad, vand, tøj, sex, søvn, fysisk/psykisk balance, udskillelse af kropslige 

væsker)
• Tryghedsbehov (sikkerhed af: krop, arbejde, ressourcer, moral, familien, helbred, bolig)
• Sociale behov (kærlighed, tilhørsforhold, venskab, familie, seksuel intimitet, modtage og give 

kærlighed)
• Ego behov (ros, påskønnelse, prestige, følelse af succes, anerkendelse, selvværd, selvsikkerhed, 

respekt for andre, respekt af andre, unikt menneske, præstation, ansvar, indflydelse)
– Motivationsfaktor (gør en lykkelig – vækst behov)

• Selvrealisering (moral, kreativitet, spontanitet, problemløsning, mangel på fordomme, accept af 
kendsgerninger, realisere alle personlige potentialer, selvudvikling, talenter, ambitioner, opfyldelse 
af drømme, 

• Transcendens (det der ligger uden for normale grænser) (mening, livets formål) hjælpe andre med 
selvrealisering, understøtte andres drømme, mål og ønsker



Hvad skal politikerne forstå for at sikre 
et samfund som ikke giver stress

• Stess skyldes grundlæggende 2 områder:
– Forskellen mellem hvad man vil og hvad man kan
– At skulle lave opgaver uden mening

• Forståelse for at tryk avler modtryk
• Magt mellem mennesker (Henrik Day Poulsen)
• Al udvikling skaber værdier men nedbryder også 

værdier (Jens Perch Nielsen)
• Ja, men … betyder nej
• Alle handlinger sker ud fra en følelse (Peter Lund 

Madsen)



Det er måske bare balancen i denne model, 
politikerne/borgerne skal stræbe efter

Model Model af Marina Aagaard



Hvad vil Anerkendelsespartiet kæmpe for I

• Samarbejde på Borgen
– Som mester så sine svende (når politikerne ikke opfører sig 

pænt over for hinanden mm., hvorfor så forvente at borgerne 
vil gøre det)

– Walk the talk
– Slip anerkendelsen løs (anerkend – nysgerrig)

• Det perfekte ikke perfekte samfund
– Kritik = Feedback = Udvikling
– Feedback er altid rigtigt selv om det er forkert
– Fejl er kimen til udvikling

• Danskerne er klar til at (lære at) lave kvalificerede valg
– 99% / 1%
– Gensidig tillid & respekt



Hvad vil Anerkendelsespartiet kæmpe for II

• Danmark skal ses som en samlet produktionsenhed
– Hvem er til for hvem – kunde / leverandør kæden (hvem betaler for hvem)

• Politikerne arbejder alene for borgerne
• Alle offentlige ansatte arbejder alene for regeringen / folketinget / borgerne
• Virksomhederne arbejder (også) for samfundet

• Alle planer og love skal have afsæt i værdierne
– Sæt al ny lovgivning på stand-by
– Gennemgå alle love med et bruger panel

• Dannelse
– Undervisning i at være forældre
– Daginstitutioner
– Folkeskolen
– Gymnasiet
– Videregående institutioner i bred forstand
– Indvandrer



Hvad vil Anerkendelsespartiet kæmpe for III

• Læring
– Al læring sker i en kontekst

• For at lykkes i sit liv
– Personlige plan
– Sociale plan
– Arbejdsmæssige plan

– Først sættes rammen, så hovedlinjerne og til sidst udfyldes mellemrummene (Jens Perch 
Nielsen)

– Man hører man glemmer, man ser man husker, man prøver man forstår (Kinesisk ordsprog)
– Forskellige intelligenser der alle kan føre til at opnå sine drømme

• Musikalsk/kreativ intelligens
• Sproglig/verbal intelligens
• Kropslig/kinæstetisk intelligens
• Logisk/matematisk intelligens
• Visuel/rumlig intelligens / spatial intelligens
• Interpersonel intelligens / social intelligens
• Intrapersonel intelligens / personlig intelligens
• Den naturalistiske intelligens / naturalistisk intelligens
• Den eksistentielle intelligens / livsklog intelligens
• Vedholdenhed



Hvad vil Anerkendelsespartiet kæmpe for IV

• En sund sjæl i et sundt legeme
• Et sundt legeme i en sund sjæl
• Tilføre / frigøre maksimale ressourcer til 

sundhedssektoren
– Giv fradrag for alle sundhedsrelaterede udgifter i 

virksomheden
– Fritag alle sundhedsrelaterede udgifter for moms
– Focus på linjefunktioner i stedet for 

stabsfunktioner



Hvad vil Anerkendelsespartiet kæmpe for V

• Sikre de bedste rammer for erhvervslivet
– Dognout tankegangen – Danmark har hele verden som sit marked

• Unikt samarbejde mellem private og offentlige institutioner
– Enten skal bankerne tilbyde en gratis NemKonto til selskaberne eller også skal der 

oprettes en offentlig bank, som tilbyder dette.
– Forenkle skatte-/bogførings-/regnskabs-/revisions regler for selskaber
– Ændre tolkningen af hvidvaskloven og GDPR loven
– Standardkontoplaner
– Forenkle kravene til ændringer på virk.dk samt alle selskabsretlige omstruktureringer.
– Tillade alle former for konsulent arbejde i selskabsform. Ok, at man sætter sig på aktier.
– Tillade enkle løsninger til at reparere på fejl. Her tænkes blandt andet på den meget 

rigide måde der nu ses på selv små fejlhævninger af indehaver.
– Revisorpligt

• ”Prisen” for at der sker forenklinger på mange andre områder.
• Men kan også ses som hjælp til at drive sin virksomhed bedre.
• Vil kunne begrænses til næsten ingen ting, hvis man selv kan alle reglerne. Revisor 

skal i så fald kun lige se om disse er overholdt og hvis de er overholdt, vil det kunne 
ske på maks 2-3 timer pr. år.

• Byggeklodsmodel for krav til revisors erklæringer



Hvad vil Anerkendelsespartiet kæmpe for VI

• Sikre total åbenhed i Samfundet
• Statsrevisorerne/Rigsrevisionen
• Risiko-/væsentligheds betragtninger
• Uhensigtsmæssigheder skal medføre forslag til 

lovændringer der fjerner disse
• Rapportering til alle borgere (evt. via DR.DK)
– Synlighed over hvor pengene kommer fra
– Synlighed over hvad pengene bliver brugt til

• Månedlige budgetopfølgninger


