Den politiske 2025-plan
Indledning
Radikal Ungdom er et parti med enorme ambitioner. Vi har store drømme for, hvordan vi skal
forme vores verden. De mål er fastlagt i vores principprogram.
Her har vi nedskrevet fundamentet for vores politiske virke, og det der driver os som
forening.
Med ”Den politiske 2025-plan” fastlægger vi nu de konkrete skridt, der skal tages, hvis
den socialliberale drøm skal blive til virkelighed.
Når en ny regering tiltræder for første gang, er den vigtigste plan regeringsgrundlaget.
Det er de ambitioner, som en regering har sat sig for at opnå indenfor den overskuelige
fremtid. Hvis Radikal Ungdom var en regering, så ville ”Den politiske 2025-plan” være vores
ideelle regeringsgrundlag.

Uddannelse
Radikal Ungdom ønsker et uddannelsessystem, der er lavet til at skabe hele mennesker – for
deres egen skyld og for vores samfund. Vi tror på, at det bedst mulige system skabes af de
mennesker, der lever i det til hverdag. Derfor er decentralisering på dette område, både
økonomisk og lovgivningsmæssigt, essentielt. Vi skal med andre ord stole på lærernes
faglighed.
For at skabe et system, hvor der er plads til det hele menneske, er det desuden essentielt, at
systemet bygger på muligheder frem for begrænsninger. Vores uddannelsessystem bør være
fleksibelt, og det skal være muligt at blive klogere. Vi ønsker et system, hvor ethvert barn har
chancen for at blomstre. Det kræver fokus på individet og en alsidig tilgang til opgaven, men
mest af alt kræver det ressourcer.

Frihed og lighed i uddannelsessystemet
Radikal Ungdom ønsker et uddannelsessystem med fri og lige adgang. De danske
uddannelsesinstitutioner skal være steder, hvor forskelligheder mødes og beriger hinanden.
Men de mange forskelligheder stiller også store krav til, at vores uddannelsessystem skal
kunne rumme mange forskellige læringsstile, intelligenser, overbevisninger og sociale
baggrunde. Vi skal have et uddannelsessystem med plads til alle.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
der bør indføres et socialt parameter i visiteringen til både daginstitutioner,
folkeskoler og ungdomsuddannelser baseret på forældrenes uddannelsesniveau og
økonomi. Børn og unge med forskellige baggrunde bidrager til fællesskabet med
forskellige ting. Dette skal modvirke ghettodannelse i alle samfundslag.
talentfulde børns vilkår skal forbedres i vores uddannelsessystem. Det skal ske
gennem øget specialisering af lærere, flere kommunale tilbud på tværs af skolerne og
udvikling af undervisningsmaterialer og -platforme.
der skal indføres kommunale madordninger i folkeskolen. Ernæring har en stor
betydning for læring, og dette skal sikre børn lige muligheder.

den enkelte kommune bør tilbyde en samlet kontaktperson, der har kendskab til hele
velfærdssystemet for at sikre, at familier har kendskab til og mulighed for at benytte de
tilbud, de har krav på.

Almen dannelse i vores uddannelsessystem
En essentiel og unik del af det danske skolesystem er vores fokus på kritisk stillingtagen og
dannelse. Vi skal sikre os, at eleverne har færdighederne til at forstå, undersøge og forholde
sig kritisk til de ting, som enhver voksen borger i vores samfund må forholde sig til.
Folkeskolens formål er ikke blot at forberede eleverne til videre uddannelse – det er at
forberede eleverne til livet.
Derfor mener Radikal Ungdom, at:
der i folkeskolen og på ungdomsuddannelser bør undervises i privatøkonomi som led i
matematikundervisningen. Alt for mange unge falder i enorme gæld-fælder, og dette
skal give dem den fornødne ballast til at forstå deres egen økonomi.
Tværfaglighed, innovation, videnskabsteori og solide metodeegenskaber er afgørende,
både for efteruddannelse og et kommende arbejdsliv. Derfor skal faget Almen
Studieforberedelse genindføres..
kildekritik i danskfaget i folkeskolen skal inkludere kildekritik af medier på digitale
platforme.
seksualundervisning foruden nuværende stof skal indeholde undervisning i seksuel
identitet, kønsidentitet og digital sexmobning. Ydermere skal undervisning i digital
sexmobning også være inkluderet i IT-undervisningen.

Investeringer i uddannelse
Vores uddannelsessystem er slidt af årevis af besparelser fra både stat og kommune. Dette er
ikke bare et problem på den korte bane. Et dårligt uddannelsessystem vil på langt sigt gøre
vores samfund fattigere i ånd såvel som økonomisk. Det er essentielt, at de tilførte ressourcer
gives til den samlede kasse og ikke gennem puljer og i bundne perioder, som det tidligere er
set. Pengene skal derimod gå til investering i personale, som er den vigtigste faktor i et godt
uddannelsessystem.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
der frem mod 2025 skal investeres massivt i det danske uddannelsessystem.
der på kommunalt niveau skal investeres i flere to voksen-ordninger i folkeskolens
indskoling. Læreren er den allervigtigste faktor for en god uddannelse, og ved at øge
antallet af tolærerordninger sikrer vi øget mulighed for undervisningsdifferentiering.
der på kommunalt niveau skal investeres i at sænke klassekvotienter. Dette vil også
give læreren mere tid til hvert enkelt barn.
der på kommunalt niveau skal sikres bedre normeringer i daginstitutionerne. Det er
vigtigt, at pædagogerne både har den faglighed og tid, det kræver at passe børnene
ordentligt.

Sikring af flere faglærte
Danmark skal bruge flere faglærte, og derfor er det et stort problem, at mange unge bliver
stoppet i deres uddannelse på grund af manglende praktikpladser. Denne problemstilling skal
løses i samarbejde mellem det offentlige, eleverne og virksomhederne.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
der skal være sociale klausuler på alt offentligt byggeri. På denne måde sikrer vi, at det
offentlige er med til at skabe praktikpladser inden for relaterede fagområder.
der bør ske en forøgelse i kontakten mellem skoler og virksomheder.
EMMA-kriterierne (Betyder at en elev skal være Egent, Mobil geografisk (i hele landet),
Mobil fagligt (inden for hvad grundforløbet giver adgang til) og Aktivt søgende for at
kvalificere sig til skolepraktik) bør ændres til EA-kriterierne. EMMA-kriterierne stiller
urimelige krav til meget unge mennesker om at kunne flytte rundt i hele landet og tage
imod lærepladser, der har meget lidt med deres fag at gøre.
der bør være bedre oplysning til eleverne i forhold til skift af linje og mulighed for
international praktikplads. Dette er en opgave den enkelte skole skal løfte.

Klar til fremtidens arbejdsmarked
Det er i stigende grad svært at forudsige hvilket arbejdsmarked, som uddannelsessystemet
skal forberede sine elever på. Derfor skal vores uddannelsessystem være præget af
fleksibilitet - det skal være muligt at vælge om og blive klogere. Uddannelsessystemet skal
desuden være gearet til, at fagenes kundskaber ændrer sig løbende.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
der skal være en større grad af vidensdeling mellem lærere. Dette kan ske gennem øget
fokus fra ledelser og øget brug af digitale platforme. Det skal sikre, at de gode idéer
ikke går til spilde, og lette undervisningsdifferentiering for den enkelte lærer.
uddannelsesloftet bør afskaffes. Uddannelsesloftet sætter en mur op for studerende,
der har fundet ud af, hvad de vil bruge deres tid på. Det giver hverken mening for dem
eller for samfundsøkonomien.
der skal laves en gennemgribende reform af efteruddannelsessystemet, som skal gøre
op med opfattelsen af, at uddannelse kun er noget man tager i sin ungdom. De
kommende generationer skal uddanne sig hele livet.

Social- og sundhedsområdet
Psykiatrien
I Danmark oplever vi store udfordringer i psykiatrien. Det skyldes i høj grad en økonomisk
nedprioritering gennem flere år. Vores psykiatriske system er ikke lavet til de mennesker,
som skal være i det. Der er behov for en omstrukturering af psykiatrien og et øget samarbejde
mellem regioner og kommuner. Det vigtigste er, at behandlingen foregår på patientens
præmisser.
Derfor mener Radikal Ungdom, at:
der skal være en langsigtet plan med mål og finansiering for den nationale psykiatri.

alle kommuner i Danmark i 2025 skal have tilknytning til et “psykiatriens hus”. Et hus
som samler den forebyggende kommunale indsats og en ambulant behandlende
regional indsats på ét sted. Det skal sikre samspillet mellem kommunen og regionen, så
patienten ikke ender som kastebold mellem forskellige instanser. Det er op til
kommunerne og regionerne i samarbejde at sikre den præcise udformning.
forebyggelse er grundlaget for en sammenhængende psykiatri. Vi ønsker især et fokus
på forebyggelse blandt unge bl.a. gennem et fokus på psykisk såvel som fysisk sundhed
i folkeskolen og gratis psykologhjælp til unge under 25 år.
anvendelsen af tvang over for patienter skal nedbringes. Det ønsker vi at gøre gennem
relevant efteruddannelse af personalet, fokus på passende indretning af bosteder og
psykiatriske afdelinger og øget forskning på området.

Ligestilling
Radikal Ungdom mener, at der skal gøres mere for ligestillingen mellem kønnene i Danmark.
Hvis udviklingen fortsætter som den er i dag, er der først ligelig repræsentation i
virksomhedernes topledelser, når piger, der fødes i dag, er gået på pension. Lovgivningen på
området har i høj grad vist sig ineffektiv, og virksomhederne bruger ikke de værktøjer, som
lovgivningen muliggør.
Derfor mener Radikal Ungdom at:
der skal oprettes en offentligt tilgængelig benchmarking fra Erhvervsstyrelsen, der
informerer om repræsentation af køn i virksomheders topledelse. Det skal gælde de
virksomheder, der er underlagt ligestillingslovgivningen fra 2012, dog undtaget
virksomheder med under 250 ansatte. Benchmarking er en sammenligning af
virksomhedernes præstation på området. Målet er, at en ligelig kønsrepræsentation i
topledelsen skal være et konkurrenceparameter, hvor virksomheder deler viden om
metoder til at sikre en ligelig kønsrepræsentation.
barselsorloven skal reformeres med den islandske model fra 2003 som forbillede, hvor
barselsorloven fordeles med en tredjedel forbeholdt den ene forælder, en tredjedel
forbeholdt den anden forælder, og en tredjedel til fri disponering mellem de to
forældre.

Social mobilitet
Radikal Ungdom mener, at en af velfærdsstatens opgaver er at skabe lige muligheder for alle.
Det gøres bedst ved en tidlig og specialiseret indsats, der tager udgangspunkt i det enkelte
barn og dets forældres situation.
Derfor mener Radikal Ungdom, at:
der med særligt udgangspunkt i sundhedsplejerskens rolle kigges på den tidlige
indsats hos socialt udsatte familier. Det skal blandt andet ske ved kurser, der klæder
sårbare forældre på til rollen som forælder.
der skal være særligt fokus på anbragte børn og unges uddannelse og trivsel, fordi
anbragte børn generelt har lavere uddannelser, dårligere tilknytning til
arbejdsmarkedet og større sandsynlighed for dårligere fysisk og psykisk sundhed samt
større sandsynlighed for at begå kriminalitet end deres jævnaldrende.

vi som grundlæggende princip ikke kan acceptere såkaldte ”fattigdomsydelser” som
kontanthjælpsloftet, 225-timers-reglen og integrationsydelsen, fordi de presser socialt
udsatte grupper yderligere og ikke forbedrer deres eller deres børns situation.

Det bæredygtige sundhedssystem
Det sundhedssystem som vi har i dag, er ikke bæredygtigt primært på grund af følgende tre
årsager: ny organisering, demografi og danskernes ændrede forhold til sundhed. I Radikal
Ungdom har vi forholdt os til, hvordan vi bedst muligt fremtidssikrer sundhedsvæsenet i en
verden, hvor udviklingen går stærkt.
Derfor mener Radikal Ungdom at:
man bør bruge ny teknologi, robotter og kunstig intelligens til at løse de
udfordringer vi står overfor i sundhedsvæsenet. Dette skal ske ud fra, hvilke
udfordringer de forskellige faggrupper står overfor, og hvordan man sikrer den
bedste og hurtigste behandling til patienten. I denne sammenhæng skal staten
oprette en central enhed, der sikrer samlet og sikker adgang til data.
man bør bruge ny teknologi til bl.a. at målrette ressourcer mod borgere, der både
kæmper med dårlig sundhed og sociale problemer og på denne måde komme
ulighed i sundhed til livs.
man i EU bør lave specialisering i niche-sygdomme. Dette sikrer, at borgeren med
en sjælden sygdom også får den bedste behandling.

Økonomi
Den danske velfærdsstat sikrer, at der er mulighed for et godt liv, selvom man kommer fra
fattige kår. Samtidig er den utrolig konkurrencedygtig, sikrer stabil vækst og til dels gode
rammer for virksomheder. Det er den udelukkende, fordi Danmark gennem tiden har
gennemført nødvendige reformer, sådan vi i dag har en så stærk velfærdsstat. Derfor skal vi
også være klar til igen at reformere velfærdsstaten, således at de kommende generationer har
endnu bedre muligheder og velstand end den nuværende. Det får vi kun med en ansvarlig
økonomisk politik, hvor vi benhårdt prioriterer.

Arbejdsmarkedsskatter
Indenfor arbejdsmarked og beskatning mener Radikal Ungdom derfor, at:
der bør ske en sænkelse af selskabsskatten. Dette sikrer konkurrencedygtige
virksomheder og virksomheder, som investerer i at udvikle sig og vækste.
marginalskatten skal være lavere med det formål at sikre os mere vækst og velstand.
Her skal fokus være på at lave de mest effektive skattelettelser, sådan at dem der
arbejder, vælger at arbejde den time ekstra.
kontanthjælpsloftet bør afskaffes. Det er vigtigt med et stærkt sikkerhedsnet, som gør,
at når man snubler, kan man komme op at stå igen. Derfor bør vi afskaffe indgreb, som
gør svage mennesker svagere.
der bør være nemmere adgang til førtidspension. Det er ekstremt vigtigt, at når vi
hæver pensionsalderen, at det kun er dem, som kan, der skal arbejde nogle år mere.
Derfor er det vigtigt, at dem som ikke kan, har lettere adgang til f.eks. førtidspension.
aktiebeskatning bør sænkes for at gøre os mere konkurrencedygtige.

folkepensionsalderen skal hæves, således at den følger den forventede levealder. At
hæve folkepensionsalderen er ikke kun ansvarligt, men også det økonomiske indgreb,
som gør mindst ondt, og har den størst gavnlige effekt for Danmark.

Boligskatter
For at kunne finansiere skattelettelserne på arbejde og sikre en endnu mere stabil
velfærdsstat i fremtiden med mindre ulighed og mere stabil vækst, hæves især boligskatterne.
Indenfor beskatningen af boliger mener Radikal Ungdom derfor, at:
ejendomsværdibeskatningen skal hæves. Mennesker med de mest værdifulde boliger
bør betale mest til fællesskabet.
der skal ske en stigning i grundskylden.
skatten på arbejde i nogen grad skal flyttes over på boligskatten. Beskatter man
arbejde, kommer der mindre arbejde. Beskatter man bolig kommer der mindre
boligspekulation og et mere stabilt boligmarked. Derudover kan arbejde flyttes ud af
landet, men det kan mursten ikke.

Den offentlige sektor
Danskerne forventer og fortjener en offentlig sektor i verdensklasse. En offentlig sektor, hvor
servicen er høj og hvor individet er i fokus. Det får vi ikke ved konstant at tvinge de ansatte til
at løbe hurtigere, men vi får det heller ikke ved, at det offentlige driver ineffektive
underskudsforretninger. For at sikre, at vi har en offentlig service i verdensklasse, mener
Radikal Ungdom, at:
der kommunalt bør ske flere udbud af mindre opgaver. Det giver god mening, at
kommunen inkluderer små iværksættere med gode idéer, når der skal udføres opgaver
i mindre størrelse.
den offentlige vækst bør matche den demografiske vækst. Vi skal sikre en offentlig
vækst på 0.7%, så fremtidens generationer kan få endnu bedre service end den
nuværende.
offentligt ejede virksomheder, som med fordel kan sættes i udbud og privatiseres, skal
sættes i udbud og privatiseres.
effektiviseringskravene bør afskaffes.

Kultur, ret og etik
Grundloven
Hvis vi som samfund bevæger os fremad, skal vi have en grundlov, der følger med. Danmark
ser ikke længere ud, som det gjorde i 1848, og det skal vores samfunds lovmæssige
fundament afspejle. Desværre indeholder vores grundlov i dag mange levn fra fortiden, som
ikke
længere hører til i en demokratisk retsstat som den danske. Det danske monarki og den
danske folkekirke er blot eksempler på institutioner, der hæver en gruppe over andre, og
således er modstridende med visionerne om et samfund, hvor alle har lige muligheder og står
lige for loven.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
der bør arbejdes for en reformering af den danske grundlov inden 2025.

kongehuset bør afskaffes og erstattes med en demokratisk valgt præsident.
kirke og stat bør adskilles, og den danske folkekirke overlades til selvstyring.
De Europæiske Menneskerettigheder bør indskrives i den danske grundlov.
minoriteter med en anden seksuel- eller kønsidentitet bør beskyttes med hjemmel i
grundloven.

Strafferetssystemet
Danmark er et sikkert land med gode levestandarder og lav kriminalitet. Men det må altid
være en ambition for et samfund at sikre, at så få som overhovedet muligt vælger en kriminel
levevej. Ét af de vigtigste indsatsområder for dette er vores straffesystem. Selvom straf
eksisterer for at skabe retfærdighed, så skal de danske fængsler også bruges som værktøj til at
sikre den straffede får andre muligheder i fremtiden.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
der skal være et øget fokus på rehabilitering af fængselsindsatte i stedet for det ellers
øgede fokus på hårdere straffe.
kravet om ”minimumsstraf” skal afskaffes og dommerne selv i højere grad skal
fastsætte en straf med udgangspunkt i individet.

Public Service
Ord som ”fake news” fylder mere og mere i vores bevidsthed. Den frie og dygtige presse er en
vigtig grundsten i vores demokrati, og det bliver derfor også vores opgave at sikre, at den har
så gode vilkår som muligt. Her er public service et vigtigt redskab, der sikrer upartiske
nyheder af høj kvalitet.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
Danmarks Radio er en grundsten blandt de danske medier, som producerer
kvalitetssikrede nyheder og kulturprogrammer uden at skulle have sit primære fokus
på indtjening. Derfor skal DR fortsat være en ressourcestærk institution, der også for
fremtiden kan producere de nødvendige nyheds- og kulturprogrammer.
der bør indføres en medieskat, som tilgodeser medborgere med færre økonomiske
ressourcer og at en sådan medieskat bør være uafhængig af finansloven.

Den digitale verden
Verden bliver mere og mere digital. Det giver os som samfund enorme mængder af
muligheder. Desværre er vi ofte bagud på udviklingen, hvor både vores lovgivning og
sikkerhed halter bagefter. Hvis vi som land for alvor skal træde ind i den digitale tidsalder, er
vi nødt til at turde være på forkant med udviklingen og reformere.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
staten skal udbygge sit cybersecurity-system. Det kan f.eks. gøres ved at tilbyde
tidligere dømte hackere og cyberkriminelle amnesti for at bruge deres evner i statens
tjeneste.
al personlig digital information om en borger ikk må benyttes af staten uden en
dommerkendelse. I visse situationer kan der være tale om hastesager, men i så fald

skal dommerkendelsen falde hurtigst muligt efterfølgende. Hvis ikke brugen
godkendes af en dommer, skal der tilfalde erstatning til den berørte borger. Derudover
skal alle borgere, hvis information benyttes, informeres om det, medmindre det skader
en igangværende kriminel efterforskning.

Familiens rettigheder
Familieformer, hvor der er tre eller fire forældre, bliver mere og mere almindelige i takt med,
at mulighederne, for at bl.a. seksuelle minoriteter kan få børn, er blevet nemmere.
Det ses f.eks. ved at et mandligt par går sammen med et kvindeligt par om at få børn. I Radikal
Ungdom er vi glade for udviklingen og ønsker at fremtidssikre både barnets og forældrenes
tarv.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
forældremyndigheden bør udvides til også at kunne tilfalde mere end blot to personer.

Integration og udlændinge
Udlændinge
Danske virksomheder skriger på arbejdskraft. Manglen er så alvorlig, at den ikke bare
hæmmer det nuværende opsving, men truer med at kaste os ud i en ny krise. International
rekruttering er således ikke en trussel mod danske arbejdspladser. Tværtimod. Øget
international rekruttering er betingelsen for at vi kan bibeholde beskæftigelsen i Danmark og
sikre væksten – særligt i yderområderne. Således er markant øget international rekruttering
til en meget bred vifte af erhvervssektorer afgørende, hvis vi i fremtiden skal have mulighed
for at investere i det, der er allervigtigst for Radikal Ungdom: Daginstitutioner, vores
folkeskoler, alle former for uddannelse og den grønne omstilling.
Et oplagt sted at starte er, at tiltrække og fastholde internationale studerende i Danmark.
Internationale studerende beriger de danske uddannelsesinstitutioner med ny viden, nye
perspektiver og entusiasme, der løfter studiemiljøet til nye højder. Herudover vil de
internationale studerende gennem deres uddannelsesforløb i Danmark samtidig lære det
danske samfund godt at kende. Alt dette gør dem til en vigtig og god ressource for dansk
erhvervsliv. Uheldigvis mødes internationale studerende med unødvendig meget bureaukrati.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
det er afgørende, at international rekruttering gøres til en dansk topprioritet.
der på kommunalt såvel som nationalt niveau skal gøres op med de forhold, som
modarbejder den internationale rekruttering i Danmark.
der skal kæmpes for en nedsættelse af beløbsordningen fra de nuværende 408.800 kr.
til 325.000 kr. om året.
det skal sikres, at international arbejdskraft får formidlet passende boligtilbud.
skatteforskerordningen skal udvides så den omfatter flere personer.
der skal gøres mere for, at internationale arbejdskrafter bliver en del af sociale
fællesskaber i deres lokalområder.
international arbejdskrafts rettigheder skal forbedres, således at de f.eks. ikke risikerer
at falde for rigide regler for bibeskæftigelse.

det er afgørende at få ægtefæller/partnere til international arbejdskraft i arbejde. Her
spiller kommunerne en afgørende rolle.
Danmark skal indrykke annoncer i udenlandske aviser, hvor der reklameres for
Danmark som en oplagt destination til at tage arbejde som udlænding.
kvaliteten på centre, der samler info og danner indgang til det offentlige for
international arbejdskraft skal øges, samtidig med at der skal etableres flere centre i
hele Danmark.
det bør være en stor prioritering for Danmark at fjerne unødigt bureaukrati for
internationale studerende
Indsatsen for at fastholde internationale studerende i Danmark efter færdiggjort
uddannelse skal øges. Det skal gøres bedre oplysning til de internationale studerende
om deres muligheder for beskæftigelse i Danmark, bedre adgang til arbejdsmarkedet
og en reformering af ordningerne ift. arbejdsmarked og opholdstilladelser

Flygtninge
Globaliseringen er fantastisk. Og den øgede globalisering er på mange måder en enorm
gevinst for et lille, åbent land som Danmark. Den øgede globalisering betyder dog også
udfordringer – navnligt i forhold til fremtidens flygtninge- og migrationsstrømme. Det betyder
samtidig også, at nærområder med potentielle flygtninge- og migrantstrømme er kommet
tættere på med konsekvenser for alle lande. Grundlæggende for Radikal Ungdom er, at
verdenen stopper ikke ved en grænsebom i Kruså. Tværtimod. Den globale flygtningekrise
kan kun løses gennem internationalt samarbejde. Radikal Ungdom mener, at vi har en
moralsk og menneskelig forpligtelse til at tage ansvar for nogle af verdens allersvageste og
ulykkeligste skæbner.
Den nuværende situation, hvor de europæiske lande konkurrerer om at tilbyde flygtninge de
værst mulige betingelser og undergraver hele Schengen-samarbejdet, er uholdbar. Danmark
skal sammen med de øvrige Europæiske lande tage ansvaret på sig og sikre resolut,
europæisk handling. Ud over at håndtere den nuværende migrations- og flygtningekrise, så er
et langsigtet perspektiv afgørende. Migrations- og flygtningesituationen er allerede på
nuværende tidspunkt ikke holdbar, og fremtiden byder endda på endnu større udfordringer.
Et enormt omfang af klimaflygtninge vil komme som en konsekvens af klimaforandringerne.
Verdens lande har med Parisaftalen i 2015 vist, at de gennem kompromisser kan skabe
langsigtede og ambitiøse løsninger.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
der oprettes et fælleseuropæisk asylsystem, der skal behandle alle asylansøgninger
idet flygtningene rammer de europæiske grænser. Asylsystemet skal også beslutte i
hvilket EU-land asylansøgerne skal bosættes.
der bør ske en massiv øget indsats ved EU’s ydre grænser. Flygtninge skal hjælpes
gennem det tværeuropæiske asylsystem, og migranter skal have hjælp og vejledning i,
hvordan man kan søge opholds- og arbejdstilladelse i Europa.
for at forebygge fremtidige flygtninge- og migrationsstrømme skal Danmark kæmpe
for at det europæiske fællesskab iværksætter en massiv opbygningsindsats, navnlig i
Afrika, der skal bidrage til vækst og stabilitet.
Danmark bør tage 10.000 kvoteflygtninge over de næste tre år og forøge den generelle
kvoteindsats frem mod 2025.

Danmark skal tage initiativ til en international konference om klimaflygtninge for at
skabe fælles retningslinjer og mål for, hvordan vi kan begrænse omfanget af
klimaflygtninge og tage hånd om dem, der kommer.
Danmark gennem bord udviklingsbistand aktivt skal bidrage til klimatilpasende tiltag,
hjælpe lokalbefolkninger til at dyrke mere tørkeresistente afgrøder, bidrage til
klimasikring af boliger og bidrage til lokal relokering, hvor det er nødvendigt. Alt skal
foregå med det mål, at færrest mulige personer i fremtiden tvinges på flugt.

Integration
Flygtninge skal i arbejde eller uddannelse fra dag ét. Det mener Radikal Ungdom, da
uddannelse og arbejde er den absolut mest effektive måde at integrere flygtninge på. De fleste
flygtninge vil gerne bidrage og brænder for at skabe sig selv et liv efter måneder eller år på
flugt.
På trods af mange succeser, så er der dog også udfordringer. Dem anerkender Radikal
Ungdom. Det er helt uacceptabelt, når flygtninge – såvel som alle andre borgere i Danmark –
begår kriminalitet. Det er et problem, når for mange flygtninge ikke kan tale ordentligt dansk
efter flere års ophold i Danmark, udøver social kontrol mod deres familiemedlemmer eller på
anden måde ikke engagerer sig i det danske samfund. Det kan vi ikke acceptere. Det skader
Danmark og de enkelte flygtninge.
Derfor mener Radikal Ungdom, at:
asylcentrene skal nedlægges, da centrene medvirker til at holde flygtninge væk fra at
komme ud i samfundet og i gang med uddannelse eller arbejde. I stedet skal flygtninge
placeres over hele landet, hvor det er afgørende, at de ikke klumper sig sammen i
socialt belastede områder.
integrationsydelsen skal afskaffes. Den bidrager blot til at skubbe folk længere ud på
kanten af samfundet og risikerer at sende børn til personer på ydelsen i fattigdom.
en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet skal sikres. Dette skal bl.a. ske gennem en
lyn-kompetencescreening af flygtninge.
der skal øget fokus på at få flygtninge og indvandrere ind i sociale fællesskaber og
fritidsforeninger.
der bør indføres en indslusningsløn.
Radikal Ungdom ønsker at fokusere på, hvor man har gode erfaringer med at få integrationen
til at lykkes: nemlig på kommunalt plan og i tæt samarbejde med virksomheder og
civilsamfundet.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
der bør gennemføres en ny boligpolitik. Fokus bør her være på en ny planlov, samtidig
med, at der fokuseres på at bosætte flygtninge i små byer. Det bidrager dels til de
mindre byers udvikling, samtidig med at det sikres, at flygtninge primært kommer i
kontakt med den øvrige danske befolkning.
flygtninge- og indvandrerbørn skal fordeles bredt over alle daginstitutioner, således at
der ikke opstår såkaldt belastede daginstitutioner.
der skal oprettes minimumsnormeringer i daginstitutionerne

der skal investeres massivt i folkeskoler, hvor der går særligt mange børn med anden
etnisk baggrund. Fokus skal være på, at ingen skoler oplever en for voldsom belastning
af elever med anden etnisk baggrund.
det er afgørende, at foreningslivet, arbejdsgiverne og uddannelsesinstitutionerne
aktivt inddrages og bidrager til integrationen.
SSP-samarbejdet skal opprioriteres.
sociale indsatser skal opprioriteres. Der er f.eks. gode erfaringer med at få unge, der er
i risiko for at havne i kriminalitet, til at tage ungdomsjob.

Klima, energi, miljø og infrastruktur
Red klimaet og beskat drivhusgasser
Radikal Ungdom anser klimaforandringerne som vor tids største og mest presserende
udfordring. Derfor vil vi frem mod 2025 sætte ind på flere fronter for at begrænse de
menneskeskabte klimaforandringer. Det skal ikke kun være i Danmark, men også på
europæisk og så vidt muligt globalt plan. En meget effektiv måde at begrænse
klimaforandringerne på er ved at
beskatte udledningen af de drivhusgasser, der forårsager forandringerne.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
der i Danmark og Europa bør indføres en generel beskatning af de mest almindelige
drivhusgasser: CO2, metan og lattergas. Denne skat skal være for udledning i
forbindelse med både energiproduktion, fødevarer og transport.
provenuet fra en sådan beskatning skal bruges på at sænke andre skatter og afgifter, så
længe de ikke vil forværre klimaforandringerne endnu mere for eksempel skat på
arbejde og selskabsskat.

Øg mængden af CO2-neutral energi
Det er dog ikke nok kun at beskatte, vi skal også aktivt ændre vores samfund mod at udlede
færre drivhusgasser. Den største udledning af drivhusgas på europæisk plan er fra
energiproduktionen. Vi ønsker derfor at øge andelen af CO2-neutral strøm i det europæiske
elnet i 2025 til to tredjedele fra et 2014-niveau på 57%. Det kræver fokus på større
investering i vedvarende energi, men også at andre lande ikke skrotter brugbare
atomkraftværker, eftersom de også producerer CO2-neutral energi.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
mindst to tredjedele af EU’s elproduktion skal komme fra CO2-neutrale kilder i 2025.
kapaciteten til at sende strøm på tværs af landegrænser skal øges, især fra nord mod
syd, så vi bedre kan udnytte den vedvarende energi, der kan produceres en given dag.

Udfas benzin- og dieselbiler
Vores transportnet skal også revolutioneres og skal helt væk fra at køre på fossile
brændstoffer. De biler, der allerede er produceret og købt, kan køre videre og handles brugte,
da det vil
være ressourcespild at skrotte velfungerende biler. Men efterhånden som bilparken fornys,
skal de erstattes af biler, der kører på enten el, brint eller andre CO2-neutrale kilder. Det er

vigtigt, at det bliver et fælles, europæisk tiltag, idet det vil kunne accelerere den igangværende
tendens væk fra benzin- og dieselbiler. Udover klimaeffekten vil det også have en god
miljøeffekt, fordi udledningen af skadelige partikler fra biler vil sænkes, og luftforureningen
dermed mindskes.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
der på europæisk plan bør ske en udfasning af benzin- og dieselbiler, så der ikke må
sælges nye af dem fra år 2025.

Et klima- og miljøvenligt landbrug
Udover ren luft er det også essentielt, at vi sikrer rent vand at drikke. Det er vigtigt, at vi
stadig kan bruge vores grundvand som drikkevand uden nogen større behandling. Derfor skal
ikke blot landbruget men også private begrænse deres forbrug af pesticider, især på udsatte
steder. Vi ønsker os ikke et 100% økologisk samfund, da økologisk landbrug er mindre
effektivt og derfor generelt dårligere for klimaet end konventionelt. Vi ønsker i stedet, at det
er op
til den enkelte landmand, om de vil dyrke helt økologisk eller konventionelt. Konventionelle
landmænd skal leve op til individuelle miljøkrav vurderet på sårbarheden af den jord, de
dyrker. De krav skal sikre, at de ikke ødelægger grundvand eller andre vandløb.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
der bør indføres skrappere krav til brug af pesticider og gødning. Disse skal dog være
tilpasset sårbarheden af jorden.

Brems overbefolkningen og mindsk problemerne på lang sigt
Endelig må vi adressere, at både klima- og miljøproblemer bliver markant sværere, hvis
jordens befolkningstal stiger eksplosivt. FN anslår, at hvis vi kan nedbringe fødselsraten til 2,1
barn pr. kvinde, så vil befolkningstallet i 2100 formentlig stagnere omkring de nuværende 7-8
milliarder i stedet for over 11 milliarder.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
en del af den danske udviklingsbistand målrettes mod at bringe den globale fødselsrate
ned. Det skal blandt andet ske gennem udbredelse af prævention og bedre uddannelse
af kvinder i tredjeverdenslande, da det er blandt de mest effektive metoder til at
nedbringe fødselsraten.

Europa
Forbeholdene
Danmark har et stort historisk, kulturelt, økonomisk og socialt tilhørsforhold med resten af
Europa. Vi har med et europæisk fællesskab formået at skabe fred og stabilitet på et ellers
krigshærget kontinent. Det skyldes først og fremmest den Europæisk Union og det indre
marked, som står til ansvar for den velstand og tryghed, vi i dag nyder så godt af. Den
Europæiske Union indeholder allerede mange af de værktøjer, vi skal bruge i fællesskab for at
få det bedste ud af globaliseringen, men desværre står Danmark stadig udenfor på en lang

række centrale områder i det Europæiske samarbejde. Det hindrer vores evne til at bekæmpe
problemer sammen med resten af Europa og fratager os vores indflydelser på verdens gang.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
de danske EU-forbehold bør afskaffes, så Danmark kan træde fuldt ind i hjertet af
Europa.
Danmark bør træde fuldt ind Euro-samarbejdet til styrkelse af den danske og
europæiske økonomi.
Danmark bør blive en af et fælleseuropæisk forsvar med fælles indkøb af materiel,
samlet Europæisk kommandocentral og en fælleseuropæisk hær.
Danmark bør indtræde helt i EU’s retslige samarbejde til gavn for både bekæmpelse af
kriminalitet men også for konkurssager og skilsmisser.
EU bør fortsætte med oprettelsen af helt og fuldendt unionsborgerskab på lige fod med
det nationale borgerskab.

Det indre marked
Europas indre marked er EU’s største succes. Det har skabt enorm velstand for EU’s borgere
og gør os til et af de største økonomiske markeder i verden. Men det indre marked er
desværre bagud på digitalisering. Vi har fri bevægelighed for fysiske personer og varer, men
der opstår mangler i vores lovgivning, når vi bevæger os ind i den digitale tidsalder.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
der bør oprettes en europæisk udviklingsfond for digitalisering. Den skal sikre adgang
til højinternethastighed i hele Europa og støtte digitale udviklingsprojekter i alle dele
af EU.
der bør oprettes et indre, europæisk, digitalt marked, der også sikrer fri bevægelighed
af digitale varer.
Der bør oprettes en social union, som sikrer lige sociale rettigheder på tværs af hele
EU.

Den europæiske økonomi
Euroen er en stærk valuta, der har sikret økonomisk stabilitet og vækst i mange dele af
Europa. Desværre har erfaringerne vist, at samarbejdet mangler en fælles økonomisk styring,
der kan se i gennem landenes forskelligheder og skabe større fleksibilitet og stabilitet for den
europæiske valuta. Kun sådan kan én af verdens stærkeste valutaer fremtidssikres.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
der bør oprettes en fælles europæisk finansminister med myndighed over
Eurosamarbejdet og landenes budgetter. Finansministeren skal udpeges af
Eurolandene, og har mandat til at overse alle eurolandenes budgetter og gribe ind, hvis
de fælles aftaler bliver brudt.

Internationalt

Danmarks udenrigstjeneste
Danmark er en småstat med en lille, åben økonomi i en verden, hvor nye stor- og supermagter
vokser frem med stor hast. For at sikre fremtidige gode kår for de danske virksomheder og
bibeholde international indflydelse er det vigtigt, at Danmark fortsætter med at have et
globalt, udadskuende syn, der ikke blot går u dover de nationale grænser, men også ud over
vores eget kontinent. Det kræver en stærk udenrigstjeneste og et veluddannet diplomatkorps,
som har de fornødne midler og ressourcer til at levere en fuldbyrdet indsats for at sikre gode
diplomatiske relationer på tværs af kloden.
Derfor mener Radikal Ungdom, at:
Danmark bør forstærke den danske udenrigstjeneste ved at tilføje én milliard DKK til
udenrigstjenestens årlige budget. Disse tilførte midler har til formål at 1) sørge for, at
vi fastholder fysisk repræsentation rundt omkring i verden gennem ambassader og
konsulater samt 2) at understøtte eksportrådet med yderligere ressourcer i deres
arbejde for at hjælpe danske virksomheder i udlandet. Herved sikrer vi os, at Danmark
fortsat kan styrke dansk diplomati samt vore handelsrelationer verden over.

Danmarks udenrigspolitiske ageren
Radikal Ungdom er en stor fortaler for FN’s 17 verdensmål, FN’s
menneskerettighedskonvention og en international retsorden i sin helhed. Det er vi af
følgende årsager: verdensmålene
leverer klokkeklare målsætninger for, hvordan vi på tværs af kloden kan sørge for, at verden i
2030 er langt mere bæredygtig, fredelig og ikke mindst retfærdig.
Menneskerettighedskonventionen har givet menneskeheden en række ukrænkelige
rettigheder, som ser blindt på etnicitet, hudfarve, seksualitet og køn. I stedet fokuserer
konventionen på et helt grundlæggende element, som hele Jordens befolkning har tilfælles: at
vi alle er mennesker, og at vi uanset herkomst har visse behov og rettigheder. Afslutningsvis
er bevaringen af en stærk international retsorden afgørende, hvis vi ønsker at undgå en
verden, hvor det står stor- og supermagter frit for at tryne småstater med deres overlegne
militære, økonomiske og politiske kapaciteter. Hvis dansk, international indflydelse skal
opretholdes og den danske nation ligeså, så kræver det solide, internationale institutioner, der
sikrer ret og orden på den globale scene.
Derfor mener Radikal Ungdom, at al dansk udenrigspolitisk ageren bør tage udgangspunkt i:
en bestræbelse på at bibeholde og yderligere styrke den internationale retsorden
gennem urokkelig opbakning til de Forende Nationer og organisationens
underafdelinger.
en udbredelse af kendskabet til FN’s 2030-dagsorden, samt FN’s ukrænkelige,
universelle menneskerettigheder på både nationalt og internationalt plan. Et globalt
kendskab til disse er endvidere med til at understøtte den internationale retsorden og følelse.
en feministisk udenrigspolitik, der indlejrer kampen for ligestilling mellem kønnene
dybt i det danske udviklingsarbejde og i udenrigstjenesten.
at vi nationalt selv sørger for at sætte et godt eksempel i kampen for en bedre verden
ved at bestræbe os på at leve op til alle FN’s 17 verdensmål allerede i 2025.

Danmarks humanitære indsats
Danmark er et velhavende land. På trods af, at vi stadig døjer med visse problemer på
hjemmefronten, må vi anerkende, at vi er et umådeligt privilegeret folk. I Radikal Ungdom ser
vi det som vores pligt at hjælpe de mennesker på denne klode, der ikke er vokset op med alle
de velfærdsgoder og demokratiske rettigheder, som vi nyder godt af i Danmark. Hjælpen bør
først og fremmest komme igennem den danske udviklingsbistand, men det danske forsvar bør
bestemt også ses som en vigtig spiller i Danmarks humanitære indsats for at hjælpe de
mennesker, som lever i verdens allermest udsatte områder.
Derfor mener Radikal Ungdom, at:
Danmark som minimum bør bidrage 1 % af BNI i udviklingsbistand og på sigt
koordinere et større udviklingssamarbejde med resten af Den Europæiske Union, der
sigter mod at gøre det afrikanske kontinent til en værdifuld og betydningsfuld
handelspartner.
Danmark bør have et forsvar, der både har ressourcerne til at levere et fyldestgørende
forsvar, give et meningsfuldt bidrag til NATO-forsvarsalliancen og engagere sig
internationalt med udgangspunkt i humanitære, fredsbevarende og genopbyggende
processer. Samtidig bør det danske forsvar søge dybere integration i det nordiske såvel
som det europæiske forsvarssamarbejde.

Arktis og Grønland
Danmark er grundet Grønlands deltagelse i Rigsfællesskabet en central spiller i den udvikling,
der i disse år udfolder sig i de arktiske egne. De omfattende klimaforandringer, som vi på
globalt plan er vidne til, betyder nye muligheder inden for den arktiske cirkel, herunder
udvidet potentiale for råstofudvinding, fiskeri, forskning, søtransport og turisme. Disse
muligheder og
den voksende kommercielle interesse i Arktis kan komme den lokale befolkning til stor gavn,
og på sigt hjælpe det grønlandske folk på vej mod økonomisk uafhængighed af Danmark. Det
er dog vigtigt at slå fast, at den økonomiske udvikling på intet tidspunkt må ske på bekostning
af den unikke, sårbare natur samt vildlivet i området. Derfor er det Radikal Ungdoms ønske, at
Danmark i de næste mange årtier tager en aktiv rolle i regionen for at sikre håndhævelsen af
ting såsom søfarts- og miljøsikkerheden, de lokale beboeres rettigheder og ikke mindst
Rigsfællesskabets suverænitet.
Derfor mener Radikal Ungdom, at:
minedrift inden for den arktiske del af Rigsfællesskabet er fuldt tilladeligt, så længe det
sker i overensstemmelse med en række miljøkrav1
antikorruptions-indsatsen i Grønland skal styrkes ved, at den danske regering bl.a.
stiller politiske rådgiveregran til rådighed, der kan undersøge og påpege potentielle
huller i den grønlandske lovgivning samt fremstille lovforslag, som har for øje at
mindske korruption i den politiske ledelse af Grønland.
der bør oprettes et forbud mod olieboringer på havet i de arktiske farvande omkring
Grønland.
1 Her kan henvises til nogle af de danske miljølove, især den såkaldte jordforureningslov og

miljøbeskyttelsesloven.

man bør skærpe overvågningen i Arktis både til lands, vands og i luften. Det bør bl.a.
inkludere øget skibsbidrag og bemanding af de aktive fregatter i området,
investeringer i satellitovervågning og oprettelsen af et grønlandsk hjemmeværn, der
skal bistå med materiel og mandskab i tilfælde af uheld og varetage forskellige opgaver
vedr. suverænitetshåndhævelse og overvågning.
Danmark på længere sigt skal arbejde for at gøre den del af Arktis, som ligger uden for
de omkringliggende landes 200-sømilegrænse, til et verdensterritorium på lige fod
med Antarktis. Man bør dog på nuværende tidspunkt ikke droppe det danske krav på
895.000 km2 havbund, som man indsendte til FN i 2014.

