KÆRE
VENNER
DSU skal være det fællesskab for unge
i Danmark, hvor vejen fra holdning til
forandring er kortest. Den vision forsøger
vi hver dag at realisere gennem lokale
forandringsprojekter, aktivisme og relevant
politikudvikling. Når det gælder sidstnævnte,
ønsker vi at bygge bro mellem visioner og
konkrete forslag, der har en realistisk chance
for at blive taget seriøst af parti og regering.
I folketingsåret 2019-2020 har vi fremlagt
konkrete bud på, hvordan vi skaber et grønnere og mere socialt retfærdigt Danmark.,
og på flere områder er forslagene også
blevet realiseret – bl.a. når det gælder
kviklån og uddannelsespladser. I dette
hæfte har vi samlet de udspil, som vi
fremlagde for den socialdemokratiske
folketingsgruppe i sæsonen 2019-2020.
Vi fortsætter kampen for at realisere de
forandringer, som vi ikke endnu er kommet
i mål med – f.eks. når det gælder regulering
af privatskolerne.

I det kommende folketingsår vil vores
dygtige medlemmer bl.a. præsentere en
socialt retfærdig uddannelsesreform, et
erhvervspolitisk medejerskab-udspil, forslag
til at sikre blandede skoler og boliger, nye
klimatiltag og en ungekontrakt, som bl.a.
skal bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden.
Meget mere vil højst sandsynligt komme til.
DSU’s opgave er at kombinere drømme
hos brændende engagerede unge med
praktiske løsninger. Altid med ambitionen
om at bygge mennesker op til at sætte sig
bag rattet i deres eget liv. Vi håber at kunne
blive endnu bedre til det i
den nye sæson.
Vi ses på kamppladsen!
MED VENLIG HILSEN

Frederik Vad Nielsen

Forbundsformand Danmarks
Socialdemokratiske Ungdom (DSU)

VEDTAGET I FEBRUAR 2019

TIL KAMP MOD
GÆLDSINDUSTRIEN
- EN HÅRDFØR INDSATS MOD KVIKLÅN

I KAMPEN FOR AT TØJLE DEN
UANSVARLIGE FINANSSEKTOR VIL DSU
ALTID STÅ PÅ FORBRUGERNES SIDE.

Når kviklånsudbydere hvert eneste
år lokker tusindvis af danskere i en
regulær gældsfælde, er det på tide at
skride ind.
Den voksende gældsindustri er et tydeligt symptom på, at kapitalismen er
syg. Siden 2015 har kviklånsselskaberne øget omsætningen med mere end
én milliard kroner. Antallet af SMS- og
internetlån steg i 2015 til 172.485.
Som socialdemokrater anser vi det
for grundlæggende urimeligt, at visse
virksomheder tjener styrtende på
almindelige menneskers ulykke. Derfor
bliver vi nødt til at regulære kviklånsmarkederne langt strengere end i dag.
I efteråret 2018 fremlagde Socialdemokratiet 10 gode forslag til at dæmme op for udviklingen. Med dette udspil ønsker DSU at fortsætte debatten

om regulering af kviklånsbranchen.
DSU tilslutter sig Socialdemokratiets
forslag, men er også klar med nye og
endnu mere ambitiøse initiativer, der
skal fremlægges for Folketingsgruppen og Socialdemokratiets relevante
ordførere.
Det er på tide at stramme skruen
om gældsindustrien.
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ET OMKOSTNINGSLOFT FOR
KVIKLÅN I DANMARK
Hvis man undersøger det danske
kviklånsmarked,
støder man hurtigt
på kviklånsselskaber,
der udbyder lån
med årlige omkostninger i procent,
ÅOP, på mere end 800 %. Hvis lånet
misligholdes, lægges yderligere strafrenter – morarenter – oveni.
Det skyhøje renteniveau er i sig selv
urimeligt, og hvis ikke forbrugeren er i
stand til at gennemskue lånebetingelserne, kan det få groteske økonomiske
konsekvenser.

uambitiøst, forventes det, at op imod
halvdelen af kviklånsselskaberne vil
forlade markedet som direkte konsekvens af loftet. Det finske omkostningsloft på 50 % har medført et fald
i antallet af optagne lån på 80 % og
at 40 udbydere har forladt det finske
marked. Med inspiration fra Storbritannien og Finland er det på tide, at
Danmark følger trop med et endnu
mere ambitiøst omkostningsloft.

I Storbritannien og Finland har man
med gode resultater indført lofter over
ÅOP-omkostningerne ved lån. Selvom
det britiske omkostningsloft er utroligt

DERFOR VIL DSU
• Indføre et omkostningsloft for
kviklån, så lånets ÅOP aldrig
kan være mere end 15 procentpoint højere end Nationalbankens diskonto.

• Indføre et ambitiøst loft over
morarenten (ekstrarenten for
misligholdte lån) på 20 %.

• Indføre et ambitiøst moragældsloft på 150 %, som sikrer,
at gælden aldrig kan overstige
halvdelen af lånets værdi. De
oprindelige kreditomkostninger
kommer dog foruden ved.
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SKÆRPEDE BEGRÆNSNINGER
FOR UDLÅN
Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen
vurderer, at 30 % af
kviklånsselskabernes
omsætning stammer
fra forlængelser af
lån og afdragsordninger i forbindelse
med, at kunder ikke tilbagebetaler
deres lån rettidigt. I 2015 blev 20.905
kviklån misligholdt.
Selvom dele af gælden er svær for
kviklånsselskaberne at inddrive, kan
det altså alligevel være en god forretning at udstede lån til kunder med lav

kreditværdighed. Straffelovens ågerbestemmelse kan sjældent anvendes,
da den kræver det bevist, at lånudbyderne bevidst har udnyttet kundens
letsind eller personlige vanskeligheder.
Derfor er det nødvendigt med øvrige
tiltag, der begrænser forbrugernes
mulighed for at optage dyre kviklån.
En anden udfordring er, at størstedelen af alle kviklån optages i starten af
en måned, hvor kunderne overvurderer deres muligheder for at indfri
kviklånet ved fristens udløb.

DERFOR VIL DSU
• Gøre det forbudt at optage
mere end ét kortfristet forbrugslån ad gangen. På denne
måde sikres det, at man ikke
blot kan optage et nyt kviklån
for at betale af på det gamle.
Det er lånudbydernes ansvar at
undersøge en potentiel kundes
aktuelle lån via Det Nationale
Gældsregister (se afsnit 4) og
give afslag på at udstede lån,
hvis kunden allerede har et
kortfristet forbrugslån.
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• Gøre det ulovligt for kviklånsudbydere at udstede kviklån til
enkeltpersoner, der er registreret i RKI-registret for dårlige
betalere eller har andre former
for gældsanmærkninger.

• Indføre et forbud mod at udstede gratis kviklån til førstegangslånere.
• Udvide betænkningstiden
i forbindelse med optag af
kviklån fra 48 timer til 10 dage.
Den gældende betænkningstid
udvides, så en låner tidligst
kan takke ja til et tilbud om
forbrugslån 10 døgn efter
afgivelsen af tilbuddet. Ved betænkningsperiodens udløb, er
det op til den potentielle låner
igen at kontakte lånudbyderen med henblik på at optage
lånet.
• Udvide betænkningstiden til
at gælde alle udstedelser af

forbrugslån, så lånudbyderne
ikke kan omgås reglerne ved at
omlægge kviklånene til andre
former for lån.
• Gøre det lovpligtigt for kviklånsfirmaerne at oplyse om de
samlede kreditomkostninger
ved lånet i forbindelse med
markedsføring, skiltning og
kontrakt.
• Gøre det lovpligtigt for alle
hjemmesider, hvor der udbydes
kortfristede forbrugslån at
oplyse om kundernes klagemuligheder og om Ankenævnet for
Finansieringsselskaber.
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FORBUD MOD REKLAMER
FOR FORBRUGSLÅN
”Kviklån på to minutter!” eller ”Lån
penge trods RKI!”.
Kviklånsselskaberne
anvender ofte en
aggressiv markedsføringsstrategi med tillokkende reklamer på flere platforme. I det offentlige
rum, på tv og på internettet bombarderes potentielle lånere konstant med
kviklånsreklamer. Desværre er det ofte

let for udbyderne at friste svage sjæle
ved at love hurtige udbetalinger.
Også på sociale medier reklamerer
kviklånsfirmaerne ofte målrettet og
aggressivt. Målet er at lokke endnu
flere – især unge – i gældsfælden. Det
er på tide, at vi som samfund skrider
ind mod markedsføring af kviklån på
samme måde, som vi allerede har
forbudt reklamer for tobaksvarer.

DERFOR VIL DSU
• Indføre et totalforbud mod reklamer for forbrugs- og kviklån.

• Gøre det muligt at straffe internetgiganter som Facebook og
Instagram, hvis de ikke skrider
ind over for virksomheder eller
brugere, der i regi af disse
reklamerer for forbrugs- og
kviklån.
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STYRK KREDITVÆRDIGHEDSVURDERINGERNE
Når en potentiel
kunde kontakter en
lånudbyder med
henblik på at få
udstedt et kviklån,
er lånudbyderne forpligtet af kreditaftaleloven til at foretage en kreditværdighedsvurdering. Hvis
et lån forhøjes væsentligt, skal lånudbyderen foretage en ny kreditværdighedsvurdering af kunden.
Indholdet af kreditværdighedsvurderingerne er ikke fastsat direkte ved lov,

og dermed er det op til Forbrugerombudsmanden at vurdere, om kreditaftaleloven er overholdt.
Kreditvurderingerne har til formål at
sortere lånansøgere fra, der vurderes
til ikke at kunne leve op til indfrielse
af det pågældende lån. Strammere
krav til kreditværdighedsvurderingerne
er derfor i såvel forbrugernes som i
kviklånsselskabernes interesse. Forbrugerne skal sikres effektivt mod udstedelse af lån, der kan føre dem ind i en
gældsspiral.

DERFOR VIL DSU
• Etablere et nationalt gældsregister, hvor enkeltpersoners
gældshistorik skal kunne forefindes. Ligeledes skal aktuelle
lån og eventuel misligholdelse
af disse registreres i Det Nationale Gældsregister. Lånudbyderne forpligtes til at ajourføre
oplysningerne i Det Nationale
Gældsregister, når de udbyder
et lån.
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• Gøre det lovpligtigt for lånudbyderne at indhente følgende
oplysninger om lånerens
aktuelle økonomiske situation

i forbindelse med kreditværdighedsvurderingen: Seneste
lønseddel eller meddelelse om
offentlig udbetaling, seneste
årsopgørelse, dokumentation
for lånerens faste løbende
udgifter og kreditinformationer
fra Det Nationale Gældsregister.
• Forpligte kviklånsudbyderne til
at anvende oplysningerne fra
Det Nationale Gældsregister
aktivt i kreditværdighedsvurderingerne.

• Indføre et loft over lånudbydernes kreditrisiko ved udlån, så
det bliver umuligt at udbyde
kviklån til personer med lav
kreditværdighed. Finanstilsynet
skal kontrollere, at loftet overholdes. Ved brud på kreditrisikoloftet skal Finanstilsynet
sanktionere lånudbyderen.
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FLERE BEFØJELSER
OG STYRKEDE TILSYNSMYNDIGHEDER
Forbrugerombudsmanden er den
ansvarlige tilsynsmyndighed for
kviklånsmarkedet.
Det er således op til
Forbrugerombudsmanden at skride
ind, hvis en kviklånsudbyder handler i
strid med fx markedsføringsloven eller
kreditaftalelovens bestemmelser.
Forbrugerombudsmandens sanktionsmuligheder over for de erhvervsdrivende er fastsat i markedsføringsloven, og generelt er
Forbrugerombudsmandens aktiviteter

målrettet forbrugerbeskyttelse og
markedsføring. Den største viden om
långivning og kreditværdighedsvurdering forefindes dog snarere i Finanstilsynet end hos Forbrugerombudsmanden.
De store kviklånsselskaber har karakter af finansinstitutter og bør derfor
reguleres som sådanne. Samtidig er
det vigtigt at understrege, at Finanstilsynets fokus på finansiel stabilitet
i finanssektoren ikke må overskygge
hensynet til forbrugerrettigheder.

DERFOR VIL DSU
• Underlægge kviklånsselskaberne og alle øvrige långivere
Finanstilsynets tilsynsmyndighed. Finanstilsynet skal føre et
skærpet tilsyn med udbydernes
kreditværdighedsvurderinger
og sikre, at det foreslåede loft
over kreditrisikoen overholdes.
• Give Finanstilsynet mulighed
for at sanktionere kviklånsselskaberne, såfremt de ikke
lever op til deres finansielle og
forbrugerrettighedsmæssige
forpligtelser. Finanstilsynets

sanktionsmuligheder skal
omfatte bøder og forbud mod
at udstede nye lån
• Etablere et tæt samarbejde
om tilsyn med kviklånsudbydere mellem Finanstilsynet og
Forbrugerombudsmanden for at
sikre et delt fokus på finansiel
stabilitet og forbrugerrettigheder. Forbrugerombudsmanden
skal fortsat have pligt til at
overvåge markedet og markedsføringen af kviklån.

• Gøre Forbrugerombudsmandens indberetningsordning
for kviklånsudbydere obligatorisk. I dag er det frivilligt, om
kviklånsudbyderne kvartalsvist
ønsker at indberette oplysninger om fx antal nye lån, antal
misligholdte lån og aldersfordelingen blandt kunderne. Ved
at gøre ordningen obligatorisk,
bliver det nemmere for myndighederne at skabe et overblik
over kviklånsmarkedet.
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KVIKLÅNSVIRKSOMHEDER
SKAL TAGE ANSVAR FOR DEN
SKADE, DE GØR
Det store antal kviklån betyder desværre, at mange danskere – særligt unge
– havner i dyb gæld.
43 % af kviklåntagerne er unge under 30 år.
Kviklånsselskaberne lokker hvert år
tusindvis af danskere i gældsfælden.
Derfor er det også kun retfærdigt, at
lånudbyderne tager ansvar for de økonomiske og sociale problemer, deres
forretningsmodel skaber. Kviklånsfirmaerne skal finansiere flere af de

initiativer, der har til formål at hjælpe
forgældede danskere.
I det socialudspil, som Socialdemokratiet offentliggjorde på kongressen
i 2018, var der en række gode forslag
til at hjælpe flere gældsatte danskere.
DSU tilslutter sig disse forslag.

DERFOR VIL DSU
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• Indføre en progressiv afgift på
kviklånsselskabernes samlede
udlånssum. En del af pengene
skal øremærkes initiativer, der
hjælper danskere ud af gældsættelse.

• Gøre det lettere for socialt
udsatte at opnå hel eller delvis
gældssanering.

• Gøre gratis gældsrådgivning
til en offentlig service, som
kommunerne skal levere.

ET FORSVAR FOR DEN

BLANDEDE

ET FORSVAR FOR DEN BLANDEDE GRUNDSKOLE

ser i disse år et Danmark, der bliver mere og mere
opdelt. Sammenhængskraften bliver udfordret, når vi
ikke længere mødes på tværs af de skel, der skal brydes
for at skabe et trygt samfund med høj social mobilitet.
Denne udvikling smitter også af på vores grundskole.
Folkeskolen har i en længere årrække været presset,
hvilket har fået ressourcestærke familier til i højere grad at vælge de frie
grundskoler. Denne mekanisme forstærker blot den negative udvikling, hvor
folkeskolen på sigt bliver den store taber. Vores samfundsmodel er bygget
på folkeskolen som en stærk institution, hvor eleverne mødes på tværs af
samfundslag, og vi må derfor sætte ind, før det er for sent.
I DSU er vi ikke i tvivl om, at der skal investeres mærkbart i folkeskolen. Det
er i vores øjne bare ikke nok. Hvis vi skal vende den negative udvikling, bliver
vi også nødt til at regulere de frie grundskoler hårdere. I denne folder kan I
læse DSU’s forslag til en bedre og mere socialt retfærdig regulering af den
frie grundskolesektor.
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ET FORSVAR FOR DEN BLANDEDE GRUNDSKOLE

Forslag 1:

Forslag 2:

DSU mener, at disse penge bruges bedre
i folkeskolen. Der skal dog tages højde
for friskoler startet på baggrund af lokale
skolelukninger.

Tilskud til friskoleelever tildeles i dag på baggrund
af et landsgennemsnit af udgifterne pr. folkeskoleelev, og derfor vil man i nogle kommuner opleve at
fri- og privatskolerne får flere penge pr. elev end
i folkeskolen.

EN SÆNKNING AF KOBLINGSPROCENTEN TIL 71%

KOMMUNAL UDREGNING
AF KOBLINGSPROCENT

Forslag 1

Forslag 2

Forslag 3

DSU mener, at de frie skoler bør
tage et større socialt ansvar.

DSU mener, at vi skal skabe en
mere blandet skole, hvor alle
møder hinanden.

DSU mener, at de frie skolers
elevsammensætning skal afspejle
kommunens i højere grad.

Forslag 1:

Forslag 2:

Forslag 3:

DSU mener, at vi skal have et
styrket statsligt tilsyn med
flere beføjelser.

DSU mener, at de frie skoler
skal indgå på lige fod med
folkeskolerne i den kommunale
censorordning.

DSU mener, at eleverne på de
frie skoler skal tildeles de samme
demokratiske rettigheder som
på folkeskolerne.

KOMMUNAL
ANVISNINGSRET
TIL DE FRIE SKOLER

DE FRIE SKOLER SKAL IKKE
KUNNE VÆLGE DERES EGNE
TILSYNSFØRENDE

KRAV OM HØJST
30% ELEVER MED
IKKE-VESTLIG BAGGRUND

DE FRIE SKOLER SKAL IKKE
KUNNE VÆLGE DERES EGNE
CENSORSAMARBEJDER

FLERE FRIPLADSER TIL
BØRN FRA FAMILIER MED LAV
SOCIOØKONOMISK BAGGRUND

ELEVRÅDSBEKENDTGØRELSEN SKAL GÆLDE
DE FRIE GRUNDSKOLER
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ret til
en voksen

RESPEKT FOR
UDDANNELSE

Aldrig har så mange unge haft stress, angst og depression.
Samtidig møder unge i uddannelsessystemet færre og færre
voksne, som faktisk har tid og overskud til at hjælpe dem – både
i og uden for undervisningen. Det skaber usikkerhed for mange
elever. Derfor ønsker DSU at give unge under uddannelse ret til
en voksen.

Ikke alle uddannelser respekteres lige meget i Danmark. Uddannelsessnobberi og politiske nedprioriteringer har presset erhvervsuddannelserne i knæ. Vi får brug for flere faglærte i fremtiden, og
samtidig ville flere unge have godt af at tage en uddannelse inden
for faste rammer, hvor de efterfølgende kommer til at have en klar
funktion i samfundet. Derfor ønsker DSU at genoprette respekten
for de faglærte uddannelser.

Vi kæmper for:

Vi kæmper for:

► To voksne i klasselokalet i fagene dansk, matematik
og engelsk

► En ”erhvervsskole-garanti”, der i fem år skaber ro
om erhvervsskolernes økonomi, øger investeringerne
i kvalitet og sikrer det nødvendige antal lærepladser.
En sådan økonomisk garanti skal også gives professionsbacheloruddannelserne

► Ret til individuel uddannelsesvejledning for alle unge
i 8. og 9. klasse
► Gratis psykologhjælp for unge under 25 år, som en
integreret del af uddannelsesinstitutionerne

► Flere uddannelsesvejledere med faglært baggrund og
bedre finansiering til samarbejdet mellem folkeskoler
og erhvervsskoler
► Obligatorisk erhvervspraktik i 8. og 9. klasse på alle
folkeskoler
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til alle

Sociale fremskridt først

Uddannelse skal føre til arbejde. Både fordi samfundet har brug
for det, men også fordi arbejde giver mennesker karakter, styrke
og sunde værdier. Desværre betyder akademiseringen, nye miksuddannelser og et historisk skævt uddannelsessystem, at ungdomsarbejdsløsheden er høj for mange grupper. Derfor ønsker
DSU at sikre et arbejde til alle gennem uddannelse.

Sociale fremskridt for dem der har mindst, og kan mindst fra begyndelsen, er det absolut vigtigste i en socialdemokratisk uddannelsespolitik. Alt for længe har ressourcestærke unge sat sig på
uddannelsesdebatten og presset deres dagsordener igennem.
Det skal der laves om på. Derfor ønsker DSU at sætte sociale
fremskridt først.

Vi kæmper for:

Vi kæmper for:

► Kortere videregående uddannelser, som skal have
højere kvalitet, og et stærkere fokus på det efterfølgende arbejdsmarked

► En transport-garanti til alle unge, så de max har 45
minuttertil deres ungdomsuddannelse med kollektiv
transport

► Mere dimensionering på baggrund af dimittendernes
beskæftigelsesgrad, der skal bidrage til at mindske
ungdomsarbejdsløsheden

► Bedre screening af tal- og ordblinde, flere rettigheder
til hjælp og mulighed for at forlænge ungdomsuddannelsen

► Mere praktik på alle videregående uddannelser til
en ordentlig praktikløn

► Udvikling af et nyt kvote-optag på videregående uddannelser som primært lægger vægt på erhvervserfaring

TIL KAMP
FOR ET ANSVARLIGT
SPILLEMARKED

I KAMPEN FOR ET MERE VELREGULERET
SPILLEMARKED STÅR DSU PÅ FORBRUGERNES
OG FORENINGSLIVETS SIDE

Spillemarkedet vokser hvert eneste år. I
2011 var spilbranchens bruttospilleindtægt
6,5 milliarder kro-ner. I 2018 var tallet
steget til 9,7 milliarder kroner. Kort sagt er
der altså tale om et marked i vækst.
Reguleringen af spillemarkedet skal
balancere en række hensyn: På den ene
side skal ludomaner og risikospillere
beskyttes effektivt, og branchen skal
reguleres strengt, så det aldrig er muligt
for udbyderne at udplyndre kunderne eller
spekulere i at lokke danskerne til risikospil.
På den anden side skal reguleringen ikke
være så stram, at den generer den helt almindelige dansker, der spiller Lotto en gang
om ugen eller som indimellem trækker et
par gange i den enarmede tyvknægt.
DSU foreslår i dette udspil en række
konkrete forslag, der sigter mod at skabe
et mere velreguleret spillemarked til gavn
for danskerne. Ludomaner og risikospillere
skal have mere og bedre hjælp. Markedsføring skal forbydes. Og der skal findes
en mere holdbar løsning for foreningslivets økonomi.

Udspillet er inddelt i seks kapitler:
1. Bedre forebyggelse af ludomani
2. Nemmere og bedre hjælp til ludomaner
3. Et forbud mod markedsføring
4. Alternativ regulering af markedsføring
5. Strengere regulering
af skinbetting og lootboxes
6. Et nyt system for udlodningsmidlerne
I kampen for et mere velreguleret
spilmarked står DSU på forbrugernes og
foreningslivets side!

DSU – DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

BEDRE FOREBYGGELSE
AF LUDOMANI
Ludomani udgør fortsat et væsentligt
problem i Danmark. I 2016 estimerede Det
Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd (VIVE), at omtrent 10.000 danskere
er ludomaner. Dertil skal man lægge 15.000
såkaldte problemspillere og 100.000 risikospillere, så der i alt er 125.000 danskere
med spilleproblemer.
10.000 ludomaner er måske ikke mange i et
land med næsten seks millioner indbyggere.
Men ludo-mani og spilleproblemer har store
personlige og økonomiske konsekvenser for
den ramte og de nærmeste.

Ludomani, der står for langt størstedelen
af behandlingen af ludomani i Danmark,
udgør mænd 88 % af klienterne. Samtidig er
ludomani helt tydeligt et voksende problem
blandt unge. Mens unge under 25 år i 2009
udgjorde 7 % af henvendelserne, udgjorde
unge i 2017 hele 28 %.
VIVE og Center for Ungdomsforskning
vurderer, at 31.600 unge har en risikabel
spilleadfærd. Herunder udviser hver fjerde
17-årige dreng risikabel spilleadfærd.
Derudover skal man heller ikke være i tvivl
om, at spilafhængighed og ludomani har
en dyb social slagside.

Ludomani og risikabel spilleadfærd rammer
i særdeleshed unge mænd. Hos Center for

DSU FORESLÅR FØLGENDE INITIATIVER TIL BEDRE
FOREBYGGELSE AF LUDOMANI:
• At aldersgrænsen for deltagelse i klasselotterier hæves
til 18 år, så kun landbaserede
og almennyttige lotterier er
undtaget. For disse gælder
fortsat en aldersgrænse
på 16 år.
• At Spillemyndigheden skal
have videre muligheder for at
føre tilsyn med fysiske forretninger, der udbyder pengespil.
• At der indføres et forbud mod
velkomstbonusser og øvrige
bonusser i forbindelse med
pengespil – særligt i forhold
til onlinekasinoer. Såfremt et
forbud mod bonusser ikke indføres, forbydes som minimum
såkaldte gennemspilskrav, der
knytter sig til bonusserne.

• At alle online kasinoer med
jævne, korte mellemrum
pålægges at gøre spilleren
opmærksom på dagens, ugens
og månedens indskud og tab
ved brug af popup-vinduer. Her
skal spilleren lukke vinduet
ved at vælge mellem ”Fortsæt
spillet” og ”Stop for i dag” eller
lignende.
• At det igennem Spillemyndighedens Register Over
Frivilligt Udelukkede Spillere,
ROFUS, gøres muligt for den
enkelte spiller at registrere en
daglig, ugentlig eller månedlig
indbetalingsgrænse, som på
tværs af hjemmesider umuliggør yderligere indbetalinger,
når grænsen er nået.

• At det gennem ROFUS ligeledes gøres muligt for den
enkelte spiller at registrere
en daglig, ugentlig eller
månedlig grænse for samlet
tab, som på tværs af hjemmesider umuliggør yderligere spil,
så snart spilleren har overskredet tabsgrænsen. Samlet
tab opgøres som summen af
tab og eventuelle gevinster.
• Såfremt man efter et år ønsker
at ophæve sin registrering i
ROFUS-registret som endeligt
udelukket spiller, skal man indgive ønske til registret herom
og bekræfte dette ønske 30
dage senere.
• At det overvejes, om Spillemyndighedens app ”MitSpil”
bør genåbnes.

ET FORBUD MOD
MARKEDSFØRING
En optælling fra målingsinstituttet Kantar
Gallup viste i oktober 2019, at antallet af
radio- og tvreklamer for pengespil er steget
markant, siden spillemarkedet blev liberaliseret. I 2014 var der i gennemsnit 305
reklamespots i døgnet for pengespil på tv
og i radio, mens tallet i 2018 var tredoblet til
937. Optællingen viser ligeledes, at 2019 ser
ud til at slå alle rekorder med i gennemsnit
1.197 reklamespots for pengespil i døgnet til
og med august.

tive til at lokke mennesker, der i forvejen er
ludomaner eller har spillepro-blemer, ind på
onlinekasinoerne.

Flere eksperter har påpeget, at reklamerne
ikke nødvendigvis lokker nye spillere til. Til
gengæld kan reklamespottene være effek-

DSU mener, at reklamer for pengespil skal
sidestilles med reklamer for tobak.

I tillæg til dette kan mange tidligere eller
nuværende spillere modtage reklame fra
spiludbyderne telefonisk eller via mail. Disse
henvendelser kan ligeledes være med til
at lokke forhenværende eller nuværende
risikospillere og ludomaner tilbage på
onlinekasinoerne.

DSU FORESLÅR PÅ DENNE
BAGGRUND FØLGENDE INITIATIVER:
• Der indføres et forbud mod
reklamer for pengespil, der
sorterer under Spillemyndighedens tilsyn. Reklamer
for almennyttige lotterier
undtages.

• Det skal være muligt at straffe
internetgiganter som Facebook
og Instagram, hvis de ikke
skrider ind over for brugere,
der herigennem reklamerer for
pengespil.

• Spiludbyderne forbydes
ligeledes at reklamere
telefonisk eller via mail. Ved
overtrædelse af forbuddet skal
det indgå som en skærpende
omstændighed i strafudmålingen, hvis markedsføringen har
været målrettet en forhenværende spiller, der har ladet
sig registrere i ROFUS.

ALTERNATIV REGULERING
AF MARKEDSFØRING
DSU er bevidst om, at det kan blive svært
at etablere politisk enighed om et totalforbud mod reklame for pengespil. Derfor har
vi også en række alternative forslag til en
strammere regulering af markedsføringen.
Spillebranchen har efter politisk pres udarbejdet et adfærdskodeks for markedsføring.
Adfærdskodekset er i udgangspunktet

vidtgående. Til gengæld er det ikke juridisk
bindende, og overtrædelser kan ikke
medføre strafansvar.
Såfremt der ikke kan etableres politisk
enighed i Folketinget om et egentligt
markedsføringsforbud, foreslår DSU, at
relevante dele af branchens adfærdskodeks
ophøjes til lov.

DER SKAL BLANDT ANDET GÆLDE FØLGENDE:
• Det forbydes at placere reklamer for pengespil i reklameblokke før og efter udsendelser
henvendt til børn og unge og
i samme reklameblokke som
reklamer for kviklån. Derudover
forbydes reklamer for odds- og
væddemålsspil i forbindelse
med sportsudsendelser.
• Spilvirksomheder skal ikke
længere kunne anvende
kendte mennesker i deres
reklamer. Optræder der kendte
i reklamerne, skal virksomheden sanktioneres.
• Ved reklamer på sociale
medier, hvor brugerne er
registreret ved alder, pålægges annoncørerne at undtage
mindreårige fra eksponeringen,
i det omfang det er muligt.

• Alle reklamer for pengespil
skal indeholde et budskab
om ansvarligt spil, og aldersgrænsen for det pågældende
spil skal fremgå. Der skal tages
hensyn til, at visse formater
tillader mere tekst og budskab
end andre.
• I forbindelse med sportsbegivenheder skal markedsføringsbudskaber fra spiludbydere ikke fremgå af
merchandise, der er målrettet
børn og unge.
• På spiludbydernes hjemmesider – og profiler på sociale
medier i det omfang det er
muligt – skal oplysninger om
aldersgrænser, ansvarligt spil,
telefonnummer til Spillemyndighedens hotline samt andre

relevante informationer og
links fremgå.
• For tv- og radioreklamer skal
det gælde, at en tredjedel af
hver reklame skal indeholde
advarsler om ludomani eller
opfordringer til ansvarligt
spil. Dog skal det for tv- og
internetreklamer være muligt
i stedet at lade skræmmekampagne fylde en tredjedel af
reklamens flade under hele
reklamen.
• Det skal være forbudt at
reklamere for pengespil i tidsrummet fra kl. 21:00 til 05:00.

Hovedparten af forslagene i dette afsnit stammer fra spilbranchens eget adfærdskodeks, der er tiltrådt af en række udbydere og interesseorganisationer. Dette gælder dog ikke forbuddet af reklamer for odds- og væddemålsspil i
forbindelse med sportsudsendelser. Spillemyndigheden skal fortsat føre kontrol med, at lovgivningen overholdes.

STRENGERE REGULERING
AF SKINBETTING OG
LOOT BOXES
I de senere år er grænsen mellem computerspil, apps og gambling blevet gradvist
udvisket. Tusindvis af danske børn spiller spil
som FIFA, Fortnite og Counter Strike: Global
Offensive, der i stigende grad involverer
pengespilselementer.

til tusindvis af kroner afhængigt af, hvor
sjældent det pågældende skin er. Herved
sidestilles de virtuelle genstande med virkelige penge. Aktuelt har især computerspillet
Counter Strike: Global Offensive (populært
kaldt CS:GO) været kilde til skinbetting.

To af de helt store pengespilselementer i
forbindelse med computerspil er skinbetting
og loot boxes.

Spillerne fører den virtuelle udsmykning til
deres våben – som de kan have erhvervet i
Loot boxes for rigtige penge – ud af spillet
og bruger dem til at gamble på internettet.
Skins har på denne måde samme funktion
som jetoner på et kasino.

En loot box er en kasse i et computerspil,
der indeholder tilfældige gevinster, og som
oftest kan erhverves for rigtige penge. En
spiller kan altså for virkelige penge købe en
loot box, der indeholder tilfældige virtuelle
genstande til brug i spillet – såkaldte skins.
Et skin kan eksempelvis være udsmykning til
et virtuelt våben eller digital valuta, der kan
anvendes til køb i spillet. Nogle skins er mere
sjældne end andre og repræsenterer derfor
en større økonomisk værdi. Køb af såkaldte
FIFA-pakker i FIFA, hvor spilleren køber en
pakke med fodboldspillere, er et eksempel
på Loot boxes. Købet er forbundet med en
stor grad af usikkerhed, idet køberen ikke
ved, hvor gode eller dårlige fodboldspillere,
pakken indeholder.
I visse spil kan man endvidere trække skins
ud af spillet og anvende dem til såkaldt
skinbetting. Flere fortrinsvist udenlandske
hjemmesider udbyder kasinolignende spil og
roulettespil, hvor spilleren indbetaler skins
som indsats. Udbyderne – der ofte er helt
anonyme – fastsætter værdien af de enkelte
skins. Værdien kan variere fra få dollars

Udbuddet af Loot boxes og skinbetting er
problematisk, fordi det så tydeligt henvender
sig til børn og unge. Loot boxes er i dag ikke
underlagt Spilleloven som andre udbydere,
fordi indholdet i kasserne ikke i alle tilfælde
kan omsættes til virkelige penge. Derfor er
det eksempelvis ikke påkrævet, at spillerne
legitimerer sig, så der kan føres kontrol med
deres alder. Konkret betyder dét, at børn
under 18 år kan registrere sig med deres
hævekort og spille på lige fod med voksne.
Derudover foregår skinbetting ulicenseret og
dermed ulovligt.
Slutteligt må man også have in mente, at
udbuddet af Loot boxes og skinbetting
udgør et svært ulige styrkeforhold mellem
udbyder og forbruger. Der er således ingen
omkostninger forbundet med at udbyde
Loot boxes og skinbetting. Udbyderne kan til
hver en tid sætte nye eller mere værdifulde
skins i omløb for at øge omsætningen.

PÅ DENNE BAGGRUND FORESLÅR DSU FØLGENDE:
• Computerspil, der indeholder loot box-elementer, skal
sidestilles med øvrige online
pengespil. Spilleloven skal
således ændres, så den også
omfatter spil, hvor gevinsten
er virtuelle effekter, der ikke
nødvendigvis kan omsættes til
økonomiske midler.
• Det forbydes at udbyde og
distribuere spil, der indeholder
loot box-elementer til børn
og unge under 18 år. Der skal
være krav om, at udbyderne
indhenter legitimation fra
brugerne med henblik på at
bekræfte deres alder. Såfremt
udbyderne fortsat vil udbyde
et bestemt spil til mindreårige,
står det dem til enhver tid frit

for at udbyde en alternativ
udgave af spillet uden
loot box-elementer.
• Der indføres en øvre daglig
og ugentlig beløbsgrænse for
penge, der kan bruges på loot
boxes.
• Når en spiller køber en loot box,
skal der gå mindst 24 timer, før
dens indhold kan tages i brug.
• Spillemyndigheden skal
fortsætte den opsøgende
indsats for ved retten at få
nedlagt forbud mod hjemmesider, der udbyder skinbetting
uden statslig licens. Spillemyndigheden skal monitorere
skinbettingmarkedet i samarbejde med tele- og

internetudbyderne, og om nødvendigt have videre beføjelser
til at lukke siderne ned.
• Det undersøges, om det
kan forbydes for spiludbydere
at lade spillere trække skins
ud af spil for at bytte, sælge
og gamble med dem uden
om spillet.
• Danmark skal bringe regulering
af loot boxes og skinbetting på
forhandlingsbordet i EU, så der
kan laves en strengere EUretlig regulering af markedet.

ET NYT SYSTEM FOR
UDLODNINGSMIDLERNE
En lang række danske foreninger er direkte
økonomisk afhængige af at modtage en
andel af udlodningsmidlerne til at drive foreningen. Dette gælder blandt andet foreninger
under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF),
foreninger under Oplysningsforbundenes
Fællesråd, en lang række idrætsforeninger
og natur- og friluftsorganisationer. Derudover
tilfalder en del af udlodningsmidlerne handicaporganisationer, frivillige sociale foreninger,
sygdomsbekæmpende organisationer og
ældreorganisationer. Kort sagt er en stor del
af det danske foreningsliv direkte afhængigt af at modtage en andel af udlodningsmidlerne.
Fastsættelse af udlodningsbeløbet er en teknisk kompliceret manøvre, men i sagens natur
af stor betydning for foreningslivets økonomi.
Udlodningsbeløbet fastsættes som summen
af Danske Spils overskud efter skat, udbyttet
fra Det Danske Klasselotteri og et udligningsbeløb, der skal sikre foreningerne mod
udsving i overskud og udbytte fra henholdsvis
Danske Spil og Klasselotteriet.
Udligningsbeløbet fastsættes ud fra et
udlodningsloft, der er udtryk for et rimeligt
niveau for udlodningsmidler. Hvis summen
af overskuddet i Danske Spil og udbyttet
i Det Danske Klasselotteri er mindre end
udlodningsloftet, dækker den danske stat 60
procent af differencen, mens foreningslivet
selv dækker de resterende 40 procent. Hvis

summen af overskuddet i Danske Spil og
udbyttet i Klasselotteriet derimod overstiger
udlodningsloftet, udtager staten 60 procent
af beløbet, mens de resterende 40 procent
indgår i udlodningsmidlerne. Udlodningsloftet pris- og lønreguleres.
Den danske stat ejer 100 procent af aktierne
i Det Danske Klasselotteri. I Dansk Spil er
ejerskabsstrukturen indrettet således, at den
danske stat ejer 80 procent af aktierne, mens
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)
og Danmarks IdrætsForbund (DIF) ejer 10
procent hver.
Den nuværende model for udlodningsmidler
betyder altså, at økonomien i det danske
foreningsliv er bundet direkte op på Danske
Spils og Klasselotteriets evne til at skabe
overskud. Sætter man det på spidsen, har
foreningslivet dermed en direkte interesse i at
medvirke til at lokke flere danskere til at spille
pengespil.
DSU anerkender, at statens spiltjenester
generelt udfører et sundt stykke arbejde med
bekæmpelse af ludomani, hvidvask og matchfixing, og at der er særlige historiske grunde
til, at overskuddet fra lotterispil anvendes som
økonomisk støtte til foreningslivet.

MEN FOR AT FORENINGSLIVET
SKAL VÆRE MINDRE AFHÆNGIGT
AF UDSVING I OVERSKUDDET I
DANSKE SPIL OG UDBYTTET
FRA KLASSELOTTERIET, FORESLÅR
DSU FØLGENDE INITIATIV:

• Hvis summen af
Danske Spils overskud
og udbyttet fra Klasselotteriet er mindre end
udlodningsloftet, skal
staten fremover udligne
hele differencen. Hvis
summen overstiger
udlodningsloftet, skal
hele differencen overgå
til statskassen.
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LAD OS STYRKE
DEN RIGTIGE
FAGBEVÆGELSE!

LAD OS STYRKE DEN
RIGTIGE FAGBEVÆGELSE!
I de sidste par årtier er de gule fagforeninger vokset
enormt meget. Selvom udviklingen er stagneret i de senere
år, har de gule fagforeninger stadig over 300.000 medlemmer
tilsammen.
For DSU er udviklingen en trussel mod den arbejdsmarkedsmodel, vi har bidraget til at skabe, og som vi kæmper for at
udvikle og styrke yderligere. Det har ført til flere
sammenstød mellem de gule fagforretninger og DSU gennem
tiden.

Forklaringen er enkel: De gule fagforretninger undergraver
vores arbejdsmarkedssystem, og gør det sværere for de
rigtige fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer at skabe
et reguleret og trygt arbejdsmarked med ordnede forhold. Allerede om få år kan den overenskomstbærende fagbevægelse
få problemer med at opretholde en stærk forhandlingsposition, viser prognoser.

DE VIGTIGSTE FORSKELLE PÅ DEN RIGTIGE FAGBEVÆGELSE OG DE GULE FAGFORRETNINGER ER FØLGENDE:

DE GULE FAGFORRETNINGER ER
IMOD BLOKADE OG STREJKER
De gule vil ikke vide af de kollektive kampskridt, som arbejdsgivere og lønmodtagere kan benytte sig af – og i sidstnævntes tilfælde er blokade og strejker de vigtigste. Det betyder,
at medlemmer af f.eks. Krifa eller Det Faglige Hus ikke har
noget at ”true” med over for arbejdsgiverne.

DE GULE HAR
BEGRÆNSET ADGANG
TIL ARBEJDSRETTEN
Arbejdsrettens opgave er at løse retlige tvister vedrørende
hovedaftaler og kollektive overenskomster. Den fungerer
parallelt med det almindelige retssystem. Arbejdsretten er
drevet af FH, AC og arbejdsgiverorganisationerne i fællesskab. De gule fagforretninger har meget begrænset adgang
til Arbejdsretten, da de kun i meget begrænset omfang
indgår kollektive overenskomster – og derfor yderst sjældent
har tvister herom. Desuden bidrager de gule fagforretninger
ikke til finansieringen af Arbejdsretten, men lukrerer på det
system, som den rigtige fagbevægelse betaler for.
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DE GULE FAGFORRETNINGER
UDDANNER IKKE TILLIDSFOLK
Der er stort set ingen tillidsrepræsentanter hos de gule
– kun Krifa har nogle få3. Dermed har de gules medlemmer
ikke en kvalificeret og uddannet kollega på arbejdspladsen,
der kan spille en central rolle i konfliktløsning og forhandling
af lokale rammer for arbejdet.

DE GULE FAGFORRETNINGER
FORHANDLER NÆSTEN IKKE
OVERENSKOMSTER
De gule nyder godt af de goder, som den overenskomstbærende fagbevægelse forhandler sig frem til; for de gule
forhandler næsten ikke selv nogen. De få overenskomster,
de forhandler, gælder en rystende lille procentdel af deres
medlemmer. Dermed slipper de gule for det omkostningstunge apparat, som den rigtige fagbevægelse finansierer,
og som gør det muligt at udvikle uddannelser, køre sager i
Arbejdsretten, inddrage medlemmer i OK-forberedelserne osv.
De gule er også ”tværfaglige” og organiserer derfor alle
slags medlemmer, hvor den rigtige fagbevægelse fordeler
medlemmer efter deres uddannelsesbaggrund og/eller fag.
På den måde slipper de gule også for specialisering af
viden inden for bestemte fag og uddannelser.

DSU VIL DERFOR FREMLÆGGE en
række forslag til at gøre grundlaget
for de gule fagforretningers arbejde
ringere og styrke mulighederne for de
overenskomstbærende fagforeninger
gennem ny og ændret lovgivning.

FORSLAGENE ER INDDELT I FØLGENDE DELE:
DEL 1: ÆNDRET BEREGNING AF SKATTEFRADRAG FOR
FAGFORENINGSKONTINGENT
DEL 2: STRAMMERE DEFINITION AF BEGREBET ”FAGFORENINGER”
DEL 3: INGEN ØKONOMISK ULIGHED I RETSSYSTEMET
DEL 4: MERE RETFÆRDIG BESKATNING AF KONFLIKTBIDRAG
DEL 5: ET NYT CSR-BIDRAG MED FRADRAG FOR OK-FONDE

DEL 1

ÆNDRET BEREGNING
AF SKATTEFRADRAG FOR
FAGFORENINGSKONTINGENT
I øjeblikket udgør det maksimale fradrag for fagforeningskontingent 6.000 kr.,
og skatteværdien af fradraget er 25,6 procent. Det betyder, at de gule fagforretninger har en fordel, da deres kontingenter er markant billigere end hos de
overenskomstbærende fagforeninger, hvorimod medlemmer af rigtige fagforeninger ikke får fradrag af en stor del af deres kontingent.
Der kan argumenteres for, at den første del af et fagligt kontingent i realiteten
kun går til at rådgive medlemmerne om deres rettigheder og betale advokater
for eventuelle retssager – altså det både de gule fagforretninger tilbyder OG de
rigtige fagforeninger. Men derefter har de rigtige fagforeninger store udgifter til
uddannelser, forhandlinger, Arbejdsretten osv.
Derfor bør den første del af kontingentet ikke give anledning til fradrag.
Til gengæld skal der være et højere fradrag for resten af kontingentet.

På denne baggrund
FORESLÅR DSU FØLGENDE:
AT DER GENNEMFØRES
EN OMLÆGNING AF SKATTEFRADRAGET for faglige
kontingenter. Konkret skal
der indføres en bundgrænse på 1.500 kr., som IKKE er
fradragsberettiget, såfremt
den betalende ikke er under
uddannelse.
AT SKATTEVÆRDIEN TIL
GENGÆLD HÆVES af den
sidste del af kontingentet –
fra 25,6 procent til 80 procent.
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STRAMMERE DEFINITION
AF BEGREBET ”FAGFORENINGER”

DEL 2

STRAMMERE DEFINITION
AF BEGREBET ”FAGFORENINGER”
De gule fagforretninger har i dag retten på deres side, når
de som det mest naturlige i verden kalder sig selv for ”fagforeninger” – men i realiteten er det vildledende markedsføring.
Det giver et forkert indtryk, og mange danskere tror fejlagtigt, at de gule kan det samme som de overenskomstbærende fagforeninger (se evt. ovenstående forskelle på gule og
overenskomstbærende i indledningen).

De gule fagforretninger har i dag retten på deres side, når
Vi bør
en mere
snæver
definition.
Denne
definide som
detderfor
mest lave
naturlige
i verden
kalder
sig selv
for ”fagfortion
bør
indskrives
i
alle
love,
der
er
relevante
for
denne
del
eninger” – men i realiteten er det vildledende markedsføring.
af
arbejdsmarkedet
(ligningsloven,
markedsføringsloven,
Det giver et forkert indtryk, og mange danskere tror fejlagtigt, A-kasse-loven
at de gule kanosv.).
det samme som de overenskomstbærende fagforeninger (se evt. ovenstående forskelle på gule og
overenskomstbærende i indledningen).
Vi bør derfor lave en mere snæver definition. Denne definition bør indskrives i alle love, der er relevante for denne del
af arbejdsmarkedet (ligningsloven, markedsføringsloven,
A-kasse-loven osv.).

På denne baggrund
FORESLÅR DSU FØLGENDE:

En forening må kun kalde sig en fagforening, hvis
den lever op til minimum to af nedenstående krav:

FORENINGEN SKAL HAVE KOLLEKTIVE OVERENSKOMSTER,
som dækker et vist antal medlemmer,
På
denne baggrund
medmindreDSU
der FØLGENDE:
er tale om særlige niche-fagforeninFORESLÅR
ger, som dækker små og sammenhængende fagområder
(evt.
SF’s
tidligere
bruges hvis
til
En
forening
måkan
kun
kalde
sig enforslag
fagforening,
5
afgrænsning
).
den lever op til minimum to af nedenstående krav:
FORENINGEN
SKAL
REKRUTTERE,
giveOVERENSuddannelsesFORENINGEN
SKAL
HAVE
KOLLEKTIVE
tilbud
til
og
bakke
op
om
kollegavalgte
tillidsrepræKOMSTER, som dækker et vist antal medlemmer,
sentanter, der varetager lønmodtagernes interesser
medmindre der er tale om særlige niche-fagforeninude på de enkelte arbejdspladser.
ger, som dækker små og sammenhængende fagområder (evt. kan SF’s tidligere forslag bruges til
FORENINGEN SKAL REKRUTTERE, give uddannelsesafgrænsning).
tilbud til og bakke op om kollegavalgte arbejdsmiljørepræsentanter, som overvåger om arbejdsmiljøFORENINGEN SKAL REKRUTTERE, give uddannelsesreglerne overholdes på den enkelte arbejdsplads og
tilbud til og bakke op om kollegavalgte tillidsrepræbidrager til at forbedre arbejdsmiljøet i hverdagen.
sentanter, der varetager lønmodtagernes interesser
ude på de enkelte arbejdspladser.
FORENINGEN SKAL UDBETALE STØTTE TIL
MEDLEMMERNE i forbindelse med lovlige konflikter
FORENINGEN SKAL REKRUTTERE, give uddannelsestilbud
til og bakke
op om
kollegavalgte
arbejdsmiljøFORENINGEN
SKAL
BIDRAGE
AKTIVT TIL
FORBEDrepræsentanter,
som
overvåger
om
arbejdsmiljøRINGEN AF UDDANNELSESSYSTEMET I DANMARK
reglerne
overholdes
påtilden
enkelte arbejdsplads
ved f.eks.
at bidrage
udviklingen
af erhvervs- og
bidrager
til at forbedreDerudover
arbejdsmiljøet
i hverdagen.
skoleuddannelserne.
skal den
tilbyde
opkvalificering.
FORENINGEN SKAL UDBETALE STØTTE TIL
MEDLEMMERNE
i forbindelse
med lovlige konflikter
FORENINGEN SKAL
VÆRE MEDLEMSEJET
OG NONPROFIT OG SKAL VÆRE BASERET PÅ DEMOKRATISKE
FORENINGEN
BIDRAGE AKTIVT
TIL FORBEDPRINCIPPERSKAL
med afholdelse
af generalforsamlinger/
RINGEN
AF UDDANNELSESSYSTEMET I DANMARK
kongresser.
ved5 f.eks. at bidrage til udviklingen af erhvervsUdmelding fra Karsten Hønge: https://www.Avisen.dk/SF-stopskoleuddannelserne.
Derudover skal den tilbyde
for-fradrag-for-kontingent-til-gulefagfore_537130.aspx
opkvalificering.

FORENINGEN SKAL VÆRE MEDLEMSEJET OG NONPROFIT OG SKAL VÆRE BASERET PÅ DEMOKRATISKE
PRINCIPPER med afholdelse af generalforsamlinger/
kongresser.
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DEL 3

INGEN ØKONOMISK
ULIGHED I RETSSYSTEMET
Som beskrevet i begyndelsen af udtalelsen, forholder det sig i dag således,
at de overenskomstbærende parter på arbejdsmarkedet (fagbevægelse og
arbejdsgiverorganisationer) bærer alle de omkostninger, som er forbundet
med at drive Arbejdsretten, herunder også betaling af dommere. Disse
udgifter har de gule fagforretninger ikke.
Der anlægges også arbejdsretlige sager i det civile retssystem, men her
er udgifterne langt mindre, da staten jo grundlæggende betaler udgifterne
til at drive domstolene. Så medlemmerne af de overenskomstbærende fagforeninger har langt større udgifter forbundet med deres arbejds- og
ansættelsesretssager. Det finder DSU urimeligt.

På denne baggrund
FORESLÅR DSU FØLGENDE:
AT STATEN FINANSIERER
DOMMERHONORARERNE I
FAGLIG VOLDGIFT. Der
afholdes 200-250 faglige
voldgifter pr. år. Ifølge FH
anslår man de årlige udgifter
til dommerhonorarer til omkring fem millioner kroner.
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DEL 4

MERE RETFÆRDIG BESKATNING
AF KONFLIKTBIDRAG
Hvis medlemmer af en fagforening bliver lockoutet af en arbejdsgiver, eller
de selv vælger at strække, så får de udbetalt konfliktunderstøttelse (erstatning
for løn) under konflikten. Formålet er at sørge for, at konflikten ikke påvirkes af,
at de involverede skal have råd til at leve.
I dag er der forskellige modeller for udbetaling af konfliktunderstøttelse. Der er
den oprindelige, hvor man får udbetalt understøttelse af fagforeningen, som
man bliver beskattet af. Efterfølgende ophæver fagforeningen så et bidrag over
kontingentet til at fylde strejkekasserne op igen, og disse bidrag er fradragsberettigede. Problemet er bare, at beskatningen er højere på udbetalingerne
(konfliktunderstøttelse) end skatteværdien er på indbetalingerne (bidrag til
at fylde strejkekasserne op igen).
På denne måde får staten altså mere ud af en konflikt rent skattemæssigt
– også på det private område – end medlemmerne af fagforeningen gør.
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På denne baggrund
FORESLÅR DSU FØLGENDE:
AT SKATTEVÆRDIEN PÅ
BIDRAG TIL STREJKEKASSERNE STIGER TIL 75
PROCENT, for at give et
incitament til at spare
hurtigt op blandt medlemmerne uden at det koster
for meget.

DEL 5

ET NYT CSR-BIDRAG MED
FRADRAG FOR OK-FONDE
I forbindelse med det ”Fair Løsning”-oplæg, som Socialdemokratiet og SF
fremlagde sammen op til folketingsvalget i 2011, var et af forslagene at
indføre et CSR-bidrag. Det havde til formål at fremme virksomhedernes
sociale ansvar, eksempelvis ift. at tage fleksjobbere, bidrage til integrationen af flygtninge osv. Det forslag gik desværre i glemmebogen
efterfølgende.
Store dele af overenskomsterne løfter et stærkt samfundsmæssigt
ansvar, og ofte på en langt mere effektiv måde end staten gør. F.eks.
bidrager arbejdsmarkedspensionerne til, at historisk få af dem, der er
på det overenskomstdækkede arbejdsmarked i dag, skal frygte at gå en
tilværelse som fattig pensionist i møde. Det gælder også uddannelsesfondene, der finansierer udviklingen af en lang række erhvervsuddannelser
og sørger for, at de passer til den moderne virkelighed. Et sidste eksempel
kunne være træningen af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, som bidrager til mere tillid, ro og tryghed på arbejdspladserne.
Derfor bør der indføres et CSR-bidrag, hvor virksomhederne får fradrag, hvis de
har udgifter til nogle af de OK-fonde, der har til formål at understøtte den danske
model på forskellige måder. I dag er der milliarder i disse fonde, som ikke bliver
søgt tilstrækkeligt. Arbejdsmarkedsparter skal først have hul på bylden, i forhold
til hvordan man får arbejdstagere til at tage imod efteruddannelse, før det giver
mening at sikre fondene yderligere økonomisk med disse forslag

På denne baggrund
FORESLÅR DSU FØLGENDE:
AT DER INDFØRES ET CSRBIDRAG PÅ MAKS 1.000 KR.
pr. år pr. fuldtidsansat.
AT VIRKSOMHEDERNE
KAN FÅ FRADRAG I DERES
CSR-BIDRAG, hvis de indbetaler til overenskomstaftalte fonde, der understøtter den danske model
(uddannelse osv.).
Eksempler på fonde:
DA/LO-Udviklingsfond,
Industriens Uddannelsesog samarbejdsfond,
Industriens Kompetenceudviklingsfond.
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KLIMAENERGIPOLITIK
og

DSU MENER AT

→ 7
 0 procent af Danmarks energiforbrug
skal komme fra vedvarende energi i 2030.
→ D
 anmark skal være uafhængigt
af fossile brændsler i 2040.
→ Kommunerne

skal forpligtes til at energieffektivisere og sætte klimamål for reduktion
af energiforbrug. Det skal bl.a. ske gennem
de årlige forhandlinger med regeringen om
kommunernes økonomi.

Mere end 3.000 danskere dør hvert år for tidligt pga. luftforurening. Det forårsager
lungekræft, hjertekarsygdomme, diabetes og astma. I alt koster luftforureningen
samfundet ca. 30 mia. kr. om året. Det er især et problem i byerne, hvor tunge
køretøjer som busser, lastbiler og arbejdsmaskiner forurener meget. En stor del af
luftforureningen kommer fra transportsektoren.

DERFOR MENER DSU, AT:
1. Afgiften på elbiler skal fjernes.
2. Antallet af dieselbiler i de fire største byer skal halveres inden 2025.
3. Salg af benzin- og dieselbiler skal forbydes inden 2030.
4. Alt offentlig transport skal køre på CO2-neutral brændstof i 2030.
5. Ungdomskort skal være billigere og gælde i hele landet.
6. E U skal finde fælles løsninger på grønne afgifter på flytrafik og investere i

højhastighedstog for at mindske CO2-udslippet. En flyafgift skal tage afsæt
i progressive kilometerafgifter for at undgå den sociale slagside.

DSU’S DANMARKSMÅL NR. 10:
VERDENS GRØNNESTE VELFÆRDSSAMFUND
→ H
 ele Danmarks elforbrug skal komme fra
vedvarende energi i 2030
→ L
 okal og regional kollektiv transport
skal køre på grøn energi
→ A
 lle kommuner skal hvert år opstille forpligtende
mål for klimareduktion
→ S
 tatslige institutioner skal blive endnu mere energieffektive
•	Vi vil sikre 100 procent økologisk
mad i alle offentlige institutioner

→ D
 en offentlige indkøbspolitik skal være mere klimavenlig

•	Vi vil gøre det nemmere for personer
og virksomheder at affaldssortere

→ D
 er skal lægges en strategi for at udfase brugen af
dieselbiler i de fire største byer

•	Vi vil mindske virksomhedernes
madspild

MILJØ
NATUR
og

Vi befinder os ikke kun i en klimakrise. Vi står også
i en natur- og biodiversitetskrise. Klimaet, naturen, planter
og dyreliv har en værdi i sig selv.

Men foruroligende mange dyr og planter er i fare
for at uddø – i et alt for hurtigt tempo. Mangel på plads,
for lidt sammenhængende natur og pesticider er blandt
hovedårsagerne.
DSU kræver mindre plastic- og luftforurening, mere vild
natur og urørt skov og rent drikkevand uden pesticider.

I Danmark er vi i den privilegerede situation at have en fast ressource af vand gennem vores grundvand. Desværre er miljø og natur igennem alt for mange år blevet
underprioriteret til fordel for økonomiske gevinster. Det har i dag den konsekvens, at
vores drikkevand er under massivt pres. Brugen af pesticider og sprøjtegifte er noget
af det mest ødelæggende for vores grundvand.

DERFOR VIL DSU:
1. Indføre et forbud mod sprøjtegift til privat brug.
2. U lovliggøre Roundup.
3. Indføre et forbud mod sprøjteafgift i områder, hvor grundvandet dannes.
4. Afsætte 3 mia. kr. til forskning i klima og miljø. Der skal heraf øremærkes midler til

forskning i beskyttelse af dansk grundvand og konsekvenserne i de sprøjtegifte og
pesticider, som findes i drikkevandsmålinger.

5. F orpligte kommunerne til at sikre udnyttelse af restvarmen fra forbrændingsanlæg
og andre virksomheder, så varmen bruges til opvarmning af almene boliger.

DSU vil plasticforureningen til livs, da det er noget af
det, der ødelægger vores natur og miljø allermest. Der skal
indsamles og genanvendes en langt større andel af plastic,
end vi gør i dag – både i Danmark og EU. Det er nødvendigt
med regulering fra politisk hold for at skubbe udviklingen i
en mere bæredygtig retning.

Udviklingen af bysamfund og infrastruktur i Danmark har
bundet landet tættere sammen. Men det har også betydet,
at der i alt for høj grad mangler store, sammenhængende
og vilde naturarealer, hvor dyre- og plantearter kan få lov at
udbrede sig på naturens præmisser. Kort sagt: Vi står i en
biodiversitetskrise.

DERFOR VIL DSU:

DSU MENER, AT:

1. Indføre et dansk og europæisk forbud

1. D anmark skal have 20 nationalparker.

2. Kræve at producenterne ikke blander plastic-

2. D anmark skal have 100.000 hektar urørt skov,

mod tilsat mikroplast i kosmetik og
andre helseprodukter.

sorter, så det bliver mere genanvendeligt.

3. U dfase alle plastic-indkøbsposer i
detailhandlen senest i 2025.

4. Udvide pantordningen, så den gælder alt

emballage, herunder plastic, glas og metal.

5. Indføre et fælles returpantsystem i EU.

Det skal sikres gennem fredninger, opkøb
og målrettede tilskudsordninger til lodsejerne.

hvoraf 75.000 hektar skal komme fra danske
statsskove, mens 25.000 hektar skal findes privat.

3. Forbud mod brug af sprøjtegift på § 3-områder
(arealer beskyttet af naturbeskyttelsesloven).

GRØN
SKATTEREFORM
DSU ønsker, at der skal gennemføres en grøn
skattereform i Danmark, som både beskatter CO2
markant mere, sørger for at uligheden ikke stiger, og at vi
samtidig kan bevare og skabe arbejdspladser i Danmark.
Det er vigtigt, at DSU netop balancerer de tre hensyn
(klima, ulighed, arbejdspladser), for det er her, vi adskiller
os fra både højrefløjen og Alternativet.

EN GRØN SKATTEREFORM SKAL BESTÅ AF FØLGENDE INITIATIVER:

Der skal indføres en CO2-skat på
alle produkter/varer i Danmark
(noget i nærheden af en seksdobling inden for 5-7 år). Det skal ske
gradvist, så virksomheder får tid til
at omstille sig i en mere bæredygtig retning.

Indtægterne skal bruges til at sende
et klimabidrag tilbage til danskerne
gennem lettelser af bundskatten
(gavner de mindste indkomster
mest), så uligheden ikke stiger, og
købekraften ikke udhules hos de
mindste indkomster. Vi ved, at de
rigeste også har det mest CO2belastende forbrug. Derfor vil en
CO2-skat ikke ramme de mindste
indkomster nær så hårdt.

Der skal bruges engangsinvesteringer på at etablere nogle overgangsordninger for virksomhederne, så produktionen i Danmark
ikke lukker ned og flytter til udlandet. Det betyder, at vi skal sende
økonomiske tilskud til de dele af
produktionen, der får sværest
ved at omstille sig – f.eks.
Aalborg Portland.

		 DEN
TREDJE
KLIMAVEJ

Finansiering

Den grønne omstilling bliver den største omvæltning for Danmark i dette årtusinde – og den største
omstilling af vores økonomi i 50 år. Hvis vi skal i mål med
målsætningen om at skære 70 procent af CO2-udledningen inden år 2030, så har vi rigtig travlt – og derfor er
klimafinansieringen ikke ligegyldig.

Vi står over for nogle store engangsinvesteringer, som skal
foretages inden for de næste par år. Hvis ikke vi kommer
i mål med de første investeringer i 2021 og 2022, når de
ikke at have effekt i år 2030.

DSU MENER, AT DE VIGTIGSTE ENGANGSINVESTERINGER SKAL SKE INDEN FOR DISSE OMRÅDER:

Hele jernbanenettet skal
elektrificeres, så vi kommer
væk fra de forurenende dieseltog.
Størstedelen af elektriciteten i
Danmark produceres af vindenergi, og derfor er det en meget grøn
energikilde. Derudover vil elektrificering betyde hurtigere og mere
moderne tog.

Staten skal købe landbrugsjord
af landmændene – enten det
”dårligste” landbrugsjord eller det
der ligger tættest på naturfølsomme områder – for at rejse skov.
Skov er noget af det mest effektive
til at begrænse CO2-udledningerne, da træer binder CO2.

Der skal indføres begrænsede
fradrag i 2-3 år, der gør det mere
økonomisk attraktivt for privatpersoner og virksomheder at
investere i solceller/solfangere
til tagene og nye køleskabe.
Sidstnævnte er noget af det mest
klimabelastende overhovedet.

Ovenstående forslag koster rigtig mange penge i
engangsudgifter. Og det kræver en stor finansiering.
DSU ønsker ikke, at pengene skal komme ved at
brandbeskatte almindelige mennesker eller gennemføre
historiske nedskæringer i velfærdsstaten.
Til gengæld ønsker vi at gå en tredje klimavej.

ARGUMENTERNE ER FØLGENDE:

VI ØNSKER FØLGENDE:

→ Danmark har næsten ingen offentlig
gæld. Vi er dukse i EU. Vores økonomi
kan sagtens holde til, at vi gældsætter
os for 30-50 milliarder kroner, uden at
det får indflydelse på udlandets opfattelse af Danmarks troværdighed.

1. D anmark skal det første år låne penge

til de første store engangsinvesteringer.

2. D anmark skal de næste 10 år bruge hele det
midlertidige råderum på klimainvesteringer.

3. Danmark skal de næste 10 år betale af på

klimagælden i stedet for den offentlige gæld.

Det kræver et opgør med den højreorienterede økonomiske politik, som Danmark har tilsluttet sig gennem EU’s
finanspagt og EU’s vækst- og stabilitetspagt. Finanspagten
forlanger af os, at vi kun må have -0,5 procent i strukturel
gæld, mens vækst- og stabilitetspagten fortæller os, at vi
kun må have 60 procent i samlet BNP-gæld.

→ Vores generation vil hellere afvikle
klimagæld de næste 10 år frem for
offentlig gæld. Vi vil gerne tage ansvar
for, at gældsætningen bliver lidt større,
for at vi til gengæld træffer de rigtige
klimabeslutninger i tide. Alt andet vil
være uansvarligt og et svigt over for de
næste generationer
→ H
 øjrefløjen har ikke noget at have det i,
når de råber op om ”økonomisk uansvarlighed”. Flere og flere økonomer anbefaler den her løsning, og hvis højrefløjen
ikke vil være med, må spørgsmålet til
dem være som følger: Hvordan skal den
grønne omstilling finansieres? Er det
afskaffelse af gratis uddannelse? Er det
brugerbetaling på sygehusene? Skal
skatterne stige helt vildt?

CORONAKRISEN HAR STORE KONSEKVENSER FOR UNGE. Den har på meget kort tid
vendt op og ned på unges hverdag. Tusindvis af unge under 30 år har mistet fodfæste
på arbejdsmarkedet.
Det, der startede som en sundhedskrise, har udviklet sig til en økonomisk krise. Vi ved af
erfaring fra tidligere kriser, at det især rammer unge hårdt, og alt peger på, at ungdomsarbejdsløsheden kommer til at stige markant i den næste tid.
Vi kender historien fra 1980’ernes massearbejdsløshed og finanskrisen i 2008. Ungdomsarbejdsløshed kan sætte sig fast. Det kan blive langvarigt – og føre til langtidsledighed.
Løn og indkomstgrundlag er væk, og arbejdsløshedskøen af unge bliver kun længere.
Den kommende tid er forbundet med stor utryghed for unge.
Regeringens opgave er ikke bare at hjælpe unge her og nu, som midt i coronakrisen er
kommet i knibe. Opgaven er at bruge et økonomisk tilbageslag til at klæde ungdommen
bedre på til fremtiden.
DER ER NU, VI SKAL SÆTTE GANG I ÅRHUNDREDETS OPKVALIFICERING AF UNGE.
DET ER NU, VI SKAL SKABE RAMMERNE FOR EN GRØN UDDANNELSESREFORM.
DET ER NU, VI SKAL SIKRE ARBEJDE TIL ALLE UNGE.
Med ”Ungeløftet” ønsker DSU at presse regeringen til at løfte ungdommen ud af
coronakrisen og ind i fremtiden. Det er der mere end nogensinde brug for!
God læselyst på vegne af hele DSU.
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UNGEPAKKE
HER OG NU!
Coronakrisen går især hårdt ud over lærlinge og elever
på erhvervsuddannelserne, der – som en vigtig del af
uddannelsen – skal i praktik. Antallet af indgåede praktikaftaler er faldet med over 80 procent ift. samme periode
sidste år. Dermed har coronakrisen stort set lukket helt
ned for elevers praktikaftaler.
Den udvikling er både bekymrende og alarmerende. Unge
mennesker vil falde fra, hvis de ikke får en lære- eller elevplads inden for en overskuelig fremtid. Vi risikerer lige nu
at tabe en hel generation af faglærte på gulvet. Danmark
står til at mangle faglært arbejdskraft både nu og i fremtiden, og det vil være et svigt at dimensioner, hvis der fra
politisk hold ikke bliver handlet på det.
Der er brug for at skabe tryghed for unge, der skal have en
lære- og elevplads, give en økonomisk håndsrækning til unge
under uddannelse, holde hånden under fritidsjobs og sikre
flere voksne i skolen. DSU FORESLÅR, AT REGERINGEN LAVE
EN UNGEPAKKE MED FIRE KONKRETE TILTAG:

1. FRITIDSJOB-GARANTI TIL ALLE UNGE
Rigtig mange unge står uden fritidsjob, sommerjob og de
ufaglærte job, som unge bruger som indtægtsgrundlag i
perioden mellem ungdomsuddannelse og videregående
uddannelse. For mange virksomheder er disse jobs nemme
at afskaffe i krisetider, og det rammer tusindvis af unge.
Dels skaber det økonomisk utryghed for unge, og dels kan
det føre til sociale problemer, da hverdagens indhold og
formål kan forsvinde – ikke mindst i den kommende sommerferie. I yderste konsekvens kan det føre til stigning i kriminalitet, psykisk sårbarhed etc.
Derfor foreslår DSU, at der laves en fritidsjob-garanti til
alle unge. Konkret betyder det, at kommuner enten selv
eller i samarbejde med virksomhederne kan oprette
fritidsjob fra 1. juli 2020. Det kunne være ekstra naturpleje, arbejdskraft til civile organisationer, kommunale
sommerferieaktiviteter for børn etc. Fritidsjobbene skal
aflønnes efter højeste dagpengesats.

2. LÆREPLADSER TIL ALLE UNGE
I perioden 12. marts til 26. april faldt antallet af indgåede
uddannelsesaftaler med 80 procent. Til sommer er der
brug for lære-, elev- og praktikpladser til rigtig mange unge.
En situation, hvor en meget stor del af de private virksomheder ikke vil eller kan indgå uddannelsesaftaler, rammer

ikke kun den enkelte unge, men skaber også strukturel
og længerevarende utryghed om store dele af vores uddannelsessystem – ikke mindst erhvervsuddannelserne.
Derfor foreslår DSU, at lønkompensationen på 90 procent
af lønudgifterne til lærlinge som minimum skal forlænges
året ud – med mulighed for forlængelse til sommeren 2021.
Der skal være mulighed for at hæve lønkompensationen til
110 procent af lønudgifterne, hvis der inden for bestemte
brancher opstår en faretruende mangel på lærlinge.
Derudover skal den AUB-sats (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), som arbejdsgiverne får til at dække lønudgifter til
lærlinge på skolebænken, hæves til 100 procent.

3. EKSTRAORDINÆRT FLERE VOKSNE PÅ SKOLERNE I NÆSTE SKOLEÅR
Coronakrisen har efterladt grundskolens ældste klasser
og 1.G/1.HF/2.G helt eller delvist med virtuel undervisning,
og det billede vil ikke ændre sig for tusindvis af unge frem til
sommerferien. For rigtig mange unge – f.eks. ord- og talblinde
eller børn fra uddannelsesfremmede hjem – har det betydet
endnu flere faglige udfordringer, fordi den virtuelle undervisning kan have betydet mindre lærerkontakt og mere
afhængighed af forældrenes evne til at hjælpe. Samtidig
viser undersøgelser, at den psykiske mistrivsel er steget.
Det kræver ekstra opmærksomhed fra fællesskabets side
efter sommerferien.
Derfor foreslår DSU, at der investeres ekstraordinært i, at
de berørte elever får mere voksenkontakt i skoleåret 20202021. Der skal være to voksne i Dansk, Matematik og Engelsk
i grundskolen, og alle elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser skal have ret til at modtage individuel uddannelsesvejledning. Det kunne f.eks. ske ved at ansætte flere
unge vikarer i en periode. Derudover skal kommunerne have
mulighed for at investere i mere opsøgende social kontakt til
unge, der formodes at mistrives i kølvandet på coronakrisen.

4. HJÆLP TIL AT BETALE HUSLEJE
UNDER UDDANNELSE
For en stor del af de unge, der starter på en ny uddannelse
i august eller september, vil et stort økonomisk tilbageslag
gøre det markant sværere at få et job ved siden af sin
uddannelse. Det kan betyde, at færre unge har råd til at
betale deres husleje. Under coronakrisen har studerende
haft mulighed for at tage gunstige SU-lån, men det er
planen, at den ordning udløber ved udgangen af juni 2020.
Derfor forslår DSU at forlænge låneordningerne frem til
sommeren 2021, hvis antallet af studiejob og fritidsjob
styrtdykker. Det skal være muligt at kunne optage ekstra
SU-lån for op til 6.500 kr. om måneden, så man i alt kan
låne omkring små 10.000 kr. om måneden.
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Derudover skal der findes en løsning om ekstraordinær
boligstøtte til uforsikrede unge ufaglærte, som rammes
af arbejdsløshed. Det kunne f.eks. være huslejekompensation i en periode.

FRA UNGELOV
TIL ARBEJDE
Erfaringerne fra tidligere krisetider viser, at økonomiske
kriser især rammer unge hårdt. Tusindvis af unge har mistet
deres arbejde, og samtidig skal tusindvis af unge og nyuddannede finde fodfæste på et arbejdsmarked i krise.
Der er få ledige jobs, arbejdsløsheden stiger, og det er ofte
de unge og nyuddannede, der ender bagerst i jobkøen.
Der skal indføres en ungelov, der fungerer som en garanti
for, at alle unge skal have mulighed for beskæftigelse eller
uddannelse, fra den dag de forlader folkeskolen, til de fylder
30 år.Vi skal indføre en ret til tidlig pension for de mest nedslidte og dem, der har været længst på arbejdsmarkedet.
Det vil efterlade jobs til unge arbejdsløse.
Vi skal sikre bedre beskyttelse af unge, der er ansat på såkaldte nultimerskontrakter, sætte gang i jobrotation til gavn
for unge og indføre økonomiske incitamenter for virksomheder til at ansætte nyuddannede. Vi må ikke havne i en situation, hvor vi står med en corona-generation af nyuddannede,
der ikke kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Desuden
skal flere unge være medlem af en arbejdsløshedskasse.
DSU FORESLÅR SEKS KONKRETE TILTAG:

1. INDFØRELSE AF EN UNGELOV
Ligesom klimaloven er en politisk præmis for klimapolitikken,
og en kommende velfærdslov vil blive det for velfærdspolitikken, skal der indføres en ungelov i Danmark. Den skal vedtages af Folketinget og være en garanti for, at alle unge kan
komme i beskæftigelse eller uddannelse med det samme, fra
de forlader grundskolen, til de fylder 30 år.
Garantien skal bruges som et politisk kompas for de initiativer, Folketinget vedtager, for at undgå at en begyndende
ungdomsarbejdsløshed accelerer, og på sigt bliver til
strukturel langtidsledighed for en hel generation af unge.

2. TIDLIG PENSION TIL SLIDTE LØNMODTAGERE
I en situation hvor ungdomsarbejdsløsheden stiger, er
der brug for, at nogle af seniorerne gør plads til den nyuddannede arbejdskraft. Det kan være et værktøj til at
sikre, at arbejdsløsheden blandt unge ikke bider sig fast.

Derfor ønsker DSU at fremrykke forhandlingerne om tidlig
pension for slidte lønmodtagere, så ordningen kan træde
i kraft hurtigst muligt.

3. INDSKRÆNKNING AF
NULTIMERSKONTRAKTER
Krisen har afsløret, hvor skrøbelig en situation mange unge
står i, hvis de har en usikker ansættelse. Alt for mange unge
arbejder f.eks. på usikre nultimerskontrakter, hvor de som
pædagogmedhjælpere, tjenere, butiksansatte etc. ikke aner,
hvordan næste måneds indtægt kommer til at se ud. Målet
må være helt at afskaffe nultimerskontrakter og sikre minimumsbetaling for de usikre ansættelser. På vejen dertil skal
vi sikre at færre arbejder på nultimerskontrakter. Det skal ske
ved at skabe en bedre regulering af nultimerskontrakter i den
offentlige sektor og i den private sektor straffe de virksomheder, som aktivt spekulerer i at udnytte den mulighed.
Derfor ønsker DSU at unge på nultimerskontrakter også
omfattes af Folketingets hjælpepakker i coronakrisen, så vi
sikrer økonomisk tryghed for alle de unge, som lige nu ikke
har mulighed for at opretholde en anstændig indtægt. Derudover skal der indkaldes til trepartsforhandlinger om at sikre
et ordentligt sikkerhedsnet for vikarer, tvungen deltid etc.

4. JOBROTATION I BÅDE OFFENTLIG
OG PRIVAT SEKTOR
Vi skal skabe endnu flere jobåbninger til unge nyuddannede,
som ellers ville havne i arbejdsløshedskøen. Et velkendt redskab er at gennemføre jobrotationsordninger, hvor både den
private og offentlige sektor får incitamenter til at opkvalificere medarbejdere i en periode. Det greb vil DSU igangsætte
nu for at frigøre plads til unge på arbejdsmarkedet.
Derfor ønsker DSU, at ansatte i begge sektorer tilbydes et
halvt eller helt års opkvalificering på fuld løn af deres arbejdsgiver. Dermed skabes en jobåbning for en ung nyuddannet, som kan få et uddannelsesvikariat i en virksomhed eller
velfærdsinstitution. Staten bærer udgifterne for jobrotationsordningen.

5. ØKONOMISKE INCITAMENTER TIL
AT ANSÆTTE UNGE NYUDDANNEDE
Virksomhederne og den offentlige sektor skal motiveres til
at ansætte flere unge. Inspireret af 1990’ernes isbryderordninger skal det gøres mere økonomisk attraktivt for private
virksomheder at ansætte unge nyuddannede, og i den offentlige sektor skal samme incitamenter også slå igennem.
Derfor ønsker DSU at indføre en skatterabat for virksomheder, der ansætter unge. I den offentlige sektor skal der
laves en statslig kompensationsordning for at ansætte unge
nyuddannede i forbindelse med nyansættelser. Da en del af
disse unge i forvejen er på dagpenge, vil udgiften i forbindelse med en sådan ordning ikke være særlig stor.
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Ordningen skal særligt målrettes de dele af den offentlige
sektor, der grundet besparelser har været ramt af nedlagte
stillinger gennem de sidste mange år. Derudover skal der
indføres ”ungeklausuler” på offentligt byggeri, som konkret
betyder, at virksomheder, der byder ind på offentlige byggerier, skal have en bestemt andel af nyuddannede blandt sine
seneste ti ansættelser. Andelen kan selvfølgelig variere på
tværs af brancher.

6. STØRRE INCITAMENT FOR
UNGE TIL AT STÅ I A-KASSE
Alt for mange unge er ikke medlem af en A-kasse.
I coronakrisen betyder det konkret, at mange unge står uden
indtægt eller får en meget lav overførselsindkomst fra staten.
Regeringen bør hurtigst muligt lave en grundlæggende dagpengereform, der øger kompensationsgraden markant, men
også giver en højere ydelse i de første tre-seks måneder af
ledighedsperioden.
På den korte bane kan man dog strukturelt skabe et
bedre incitament til at stå i A-kasse for unge ved at halvere
A-kassekontingentet for unge under 25 år. Mange unge
under uddannelse står gratis i A-kasse, men for alle dem,
der er på arbejdsmarkedet, kan det være en stor udgift.

UDDANNELSE TIL
FREMTIDEN
DSU mener, at uddannelse og opkvalificering af unge er et
afgørende fundament for at afbøde den stigende ungdomsarbejdsløshed som følge af coronakrisen.
Antallet af studenter er steget voldsomt gennem de senere
år, og der er aldrig blevet uddannet så mange studenter som
nu. Samtidig udskyder flere af dem deres videre studier for i
stedet at arbejde, især inden for detailhandlen og hotel- og
restaurationsbranchen. 116.000 unge under 30 år er ikke i
gang med at læse videre, efter at de afsluttede deres
gymnasiale uddannelse og fik en studentereksamen.

på videregående uddannelser, der – af forskellige årsager
– er droppet ud af deres uddannelse som følge af coronakrisen. DSU FORESLÅR TRE KONKRETE TILTAG:

1. GRØN UDDANNELSESREFORM
Over 110.000 unge under 30 år har kun en ungdomsuddannelse. Mange af dem arbejder i usikre ufaglærte stillinger i servicesektoren og mister hurtigt jobbet, når kriser
med økonomiske tilbageslag rammer. Vi skal bruge en krise
med arbejdsløshed til at klæde disse unge på til fremtidens
arbejdsmarked, hvor vi får brug for arbejdskraft til at få
Danmark i mål med den grønne omstilling.
Derfor foreslår DSU at lave fleksibelt uddannelsesoptag på
udvalgte uddannelser, som samfundet vurderer, at der både
bliver mangel på, og som er nødvendige for at nå i mål med
en ambitiøs klima-, energi- og miljøomstilling. Hertil kobles
en uddannelsesbonus, så man på disse uddannelser får udbetalt, hvad der svarer til tre eller fire måneders udeboende SU. Dropper man ud inden for et år, skal beløbet
betales tilbage.
Derudover skal der laves grønne uddannelsesåbninger, hvor
samfundet skræddersyr et uddannelses- og beskæftigelsesforløb for unge, som gennem en vekselvirkning mellem
uddannelse og praktik præsenterer unge for en række
grønne fremtidsjob.

2. OPKVALIFICERING PÅ
DAGPENGE FOR UNGE VOKSNE
For mange unge voksne kan det være uoverskueligt at
opkvalificere sig, når man f.eks. har etableret en tilværelse
med børn og familie. Ikke desto mindre er der brug for, at
rigtig mange af disse unge voksne tager en kompetencegivende uddannelse, hvis de ikke igennem hele livet skal
have en usikker tilknytning til arbejdsmarkedet.
DSU foreslår derfor, at ufaglærte unge mellem 25 og 30
år skal kunne tage en uddannelse på to-fire år på fuld
dagpengesats, hvis de påbegynder uddannelsen i
perioden 2021-2023.

3. FLEKSIBEL INDSLUSNING
FOR FRAFALDNE UNGE

Det er nødvendigt med et mere fleksibelt optagelsessystem
på erhvervsuddannelser og en række udvalgte videregående
uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets efterspørgsel.
Her skal den grønne omstilling også tænkes ind, bl.a. i form
af en grøn uddannelsesreform.

Lige nu aner vi ikke, hvordan coronakrisen vil påvirke frafaldet på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Men DSU modtager historier fra unge, der kan berette
om, at mange er droppet ud som følge af ensomhed, ustabil
undervisning og manglende faglig støtte.

Der er brug for bedre vilkår for unge voksne med børn, så de
kan få et uddannelses- og kompetenceløft. Og vi skal holde
hånden under elever på ungdomsuddannelser og studerende

Derfor foreslår DSU, at unge, som enten er droppet ud under
coronakrisen eller kommer til at gøre det frem mod sommerferien, skal have ret til at vende tilbage til samme uddannelse på samme uddannelsesinstitution inden for 12 måneder.
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