The European Dream
Indledning
Nationalstaternes suverænitet er illusionen, der gør Europa sygt.
Du læser hermed Radikal Ungdoms bud på fremtidens Europæiske Union. Det er vores drøm
for Europa og vores udgangspunkt for den europapolitiske diskussion.
Den Europæiske Union har siden sin dannelse vist, at den har kunnet samle nationer på kryds
og tværs af det europæiske kontinent. Det har udviklet sig fra et freds- og handelsprojekt til et
tæt politisk samarbejde, hvor vi står sammen om en lang række politikområder.
Radikal Ungdom tror på føderalismen. Vi mener, at politik skal udvikles og håndteres, hvor
den kommer borgerne mest til gavn. Vi tror ikke på, at nationalstaten længere kan stå alene,
men vi ønsker dog ikke, at alt skal styres fra Bruxelles. Vi mener, at EU rummer svaret på
mange af vores fælles problemer, derfor er EU essentielt, når vi vil nå fælles målsætninger. Vi
ser unionsborgerskabet som et supplement til det nationale borgerskab, ikke en erstatning for
det.

Unionsborgeren: Rettigheder og pligter
Den europæiske identitet eksisterede længe før nationalstaten. Vi mener, at særligt de
værdier, der kom med oplysningstiden, er grundlæggende for den europæiske borger. Disse
værdier er menneskerettigheder, ligeværd, ytringsfrihed, tolerance, solidaritet,
verdsliggørelse og demokrati. Ud fra denne kerne af værdier skabes den europæiske borgers
rettigheder.
For at sikre den europæiske borgers kulturelle rettigheder, skal EU:
Sikre at alle kan kommunikere med engelsk som fælles arbejdssprog.
Gøre den europæiske historie tilgængelig på fælleseuropæiske hovedbiblioteker.
Europæiske hovedværker skal digitaliseres og gøres tilgængelige.
Oprette en europæisk public-service kanal, der skal formidle europæisk kultur
I højere grad udnytte internettet som kulturel formidler og kommunikationsform
imellem EU-borgere
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For at sikre den europæiske borgers retssikkerhed, skal EU:
Bekæmpe menneskehandel, terror og grænseoverskridende kriminalitet gennem et
øget samarbejde i Europol, blandt andet ved at sikre en større udveksling af
persondata
Sikre persondatabeskyttelse mod uønskede tredjeparter.
Fortsat have en ombudsmand, der kan repræsentere borgeren over for unionen
For at sikre den europæiske borgers sociale rettigheder, skal EU:
Sikre barsel på lige vilkår uanset køn.
Sikre et fælles organdonationsregister og mulighed for organdonation på tværs af
grænser.
Lave et klart sæt handicaprettigheder med større detaljeringsgrad end FN’s
handicapkonvention med en klageinstans til somatiske og psykiske handicap.
Sikre en styrket og koordineret beskæftigelsesindsats på tværs af landegrænser.

Unionen: Det demokratiske fundament
Den Europæiske Union skal i fremtiden have en langt mere demokratisk opbygning. Enhver
EU-beslutning skal vedtages ved et simpelt flertal af repræsentanter fra hhv. nationalstater og
borgere. Det er dermed også vigtigt, at den europæiske borger i højere grad skal
repræsenteres i EU’s institutioner og beslutningsprocesser.
EU’s lovgivende magt skal udgøres af et tokammersystem. De to kamre skal repræsentere
henholdsvis nationalstaterne og den europæiske befolkning. Staterne skal repræsenteres
efter samme model som ministerrådet, under vægtede hensyn i afstemningerne, der giver
sikkerhed til de mindre nationalstater. Det andet kammer skal være et parlament bestående
af folkevalgte, grupperet efter samme system som i dag. Hvert kammer skal have
initiativretten til lovgivning.
For at sikre det europæiske folkestyre, skal EU have:

2

En lovgivende magt bestående af parlamentarikerne, som vælges på regionale
opstillingslister.
En dømmende magt bestående af en EU-domstol. Denne skal fortsat kunne fortolke
traktaterne, og kan dømme stater, firmaer og privatpersoner. Endvidere ønsker vi den
administrative kapacitet styrket markant, så sagsbehandlingen er mere effektiv end nu.
En udøvende magt, som skal være en regering der er politisk udpeget af et flertal i
Europaparlamentet. Ministre af denne regering skal erstatte de nuværende
kommissærer. Disse ministre skal godkendes af begge kamre.
En forfatning, der definerer den demokratiske opbygning og borgernes rettigheder.
Denne forfatning skal udspringe af det nuværende traktatgrundlag.
Åbenhed om partistøtte hos de europæiske politiske partier.
En styrkelse af pressedækningen af europæisk politik, i form af både en europæisk
public service-kanal og en større grad af EU-dækning i nationale medier.
Større fokus på brug af internettet som demokratisk bindeled mellem borgere og
folkevalgte i EU.

Fra vugge til pensionat: Uddannelse og sundhed
Uddannelse og sundhed udgør centrale rettigheder i det europæiske samarbejde. Derfor er
det vigtigt, at EU investerer i sine borgere fra vugge til pensionat, så de får mest muligt ud af
deres tilværelse. Nogle ting kan ofte gøres bedre, når vi samarbejder - især på sundheds- og
uddannelsesområdet.
For at sikre bedre og mere uddannelse skal EU:
Sikre europæiske uddannelsestilbud. Disse skal afvikles i samarbejde med nationale
institutioner. Dette kan ske ved oprettelsen af europæiske linjer og klasser på
folkeskoler, ungdomsuddannelser og øvrige uddannelsesinstitutioner. Dette bør ske
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under europæiske standarder, men gennem lokale initiativer.
Overlade styringen af universiteterne til nationalstaterne men benytte værktøjer som
ECTS-points og Erasmus-udveksling, der spænder over forskellige uddannelser.
Gennemføre en fælleseuropæisk karakterskala som sikrer, at stadig flere studerende
kommer i udveksling og på den måde højner det europæiske vidensniveau.
For at sikre den bedste mulige sundhed, skal EU:
Gøre en aktiv indsats for at undgå velfærdsturisme. Det er nødvendigt fra centralt hold
at fastsætte standarder som medlemslandene er forpligtigede til at opfylde.
Oprette europæiske supersygehuse med speciale i sjældne sygdomme. Disse kan samle
speciallæger, forskning og viden inden for det pågældende område så alle europæere
sikres den bedst mulige behandling. Disse supplerer de nationale sygehuse.

På forkant med fremtiden: Økonomi, miljø og klima
Vi samarbejder for at løse problemer, der er grænseoverskridende. Den globale opvarmning
er en fremtidig udfordring, der vedrører alle, og som samtidig løses bedst i fællesskab. Der er
også strukturelle økonomiske forhold, der risikerer at afskære fremtidige unge europæere fra
at få et arbejde. Det er vigtigt, at vi i fællesskab adresserer fælles problemstillinger.
For at mindske klimaforandringerne, skal EU:
Mindske antallet af tilgængelige CO2-kvoter for at øge prisen, med hensigten om at
virksomheder dermed har et større incitament til at omlægge til klimavenlig
produktion.
Oprette et fælleseuropæisk pantsystem, så vi udnytter ressourcerne bedst.
Økonomi, valuta og politik hører sammen, og kun en fælleseuropæisk politik vil kunne
generobre politikkens forrang over økonomien. Euroen er et vigtigt skridt i denne retning,
idet den tillader styring over et stort økonomisk område. Endvidere er en høj grad af mobilitet
en forudsætning for fremtidig vækst og beskæftigelse.

4

For at sikre økonomien, skal EU:
Genoprette euroen som troværdig konstruktion ved at skabe solidarisk gældshæftelse
for alle medlemmer af euroen.
Oprette en finanspolitisk union, der kan sikre koordination mellem de nationale
økonomier, og forhindre fremtidige kriser.
Opsætte kontracykliske konvergenskrav, der reducerer udsving i landenes økonomier,
som sikrer at medlemsstaterne fører en passende økonomisk politik i både høj- og
lavkonjunktur, men samtidig giver staterne mulighed for at lave fordelingspolitiske
prioriteringer.
For at skabe mobilitet, skal EU:
Styrke den europæiske infrastruktur. Sikre et samlet tognetværk, som også indeholder
højhastighedstoge imellem alle større europæiske byer.
Gøre det nemmere for landes individuelle elektricitetsnetværker at dele strøm med
andre medlemslande og derved undgå en overproduktion af elektricitet.

Et samlende kontinent i en splittet verden: Udenrigs- og
sikkerhedspolitik
Europa har været et sønderrevet kontinent i fortiden. EU har været den samlende faktor, der
sikrede fred og fremgang for Europa som kontinent. Med ressourcer og rettigheder følger
ansvar og pligter. Vi mener, at EU skal leve op til sine forpligtelser over for det internationale
samfund. Det kan vi, når vi står sammen.
For at opretholde fred, skal EU:
Være parat til at anvende diplomatiske, økonomiske og i yderste konsekvens militære
midler.
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Have en stående, moderne og professionel hær som vi kan anvende aktivt. Målet er, at
der føres en fælleseuropæisk udenrigspolitik fra den lovgivende forsamling.
Afvikle de nationale atomvåbenprogrammer.
Al materiel, træning og administration skal ske fra centralt hold og uden for direkte
national indflydelse, således at vi undgår deadlock-situationer hvor enkelte
medlemslande trækker deres soldater og materiel i protest imod den førte politik.
For at sikre flygtninge en værdig behandling som asylansøgere, skal EU:
Opsætte minimumskrav for asylcentre, heriblandt boligpladsen på asylcentrene.
Give børn såvel som voksne tilbud om psykologbistand og familier skal modtage tilbud
om familierådgivning.
Sætte en fælles grænse for, hvor lang tid, man kan opholde sig på asylcenteret til 1 år.
Tilbyde flygtninge varieret og nyttig undervisning.
Strømline proceduren for at søge om asyl i alle EU-lande.
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