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 2020-2021 har vi fremlagt
konkrete bud på, hvordan vi skaber et grønnere og mere socialt retfærdigt Danmark. I
dette hæfte har vi samlet de politiske udspil,
som vi fremlagde for den socialdemokratiske
folketingsgruppe i sæsonen 2020-2021.
Vi fortsætter kampen for at realisere de
forandringer, som vi ikke endnu er kommet i
mål med – f.eks. når det gælder medejerskab
og regulering af techgiganterne.

I det kommende folketingsår vil vores dygtige
medlemmer præsentere en række nye udspil
og kombinere det med langt mere politisk
aktivisme. Glæd jer!
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)

Det skal kunne betale sig at arbejde
– også for demokratiske fremskridt!
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MEDEJERSKAB
Det skal kunne betale sig at arbejde
– også for demokratiske fremskridt!
For DSU har kampen for sociale fremskridt og demokratiske
fremskridt altid gået hånd i hånd. Vejen til at skabe et mere
frit, mere lige og mere socialt retfærdigt samfund er brolagt
med social tryghed, økonomisk lighed og mere magt over
egen tilværelse. Flere skal kunne sætte sig bag rattet i eget
liv og selv bestemme, hvor bilen skal køre hen. Rammen er det
stærke og forpligtende fællesskab, som griber dem, der falder,
og hjælper alle med at realisere drømme og ambitioner for
egen tilværelse.
Mange partier, politikere og meningsdannere påstår, at de
kan skrive under på ovenstående vision. Men de glemmer altid et af de mest fundamentale ben til at komme i mål med
den: Demokratiske fremskridt. En udbygning af menneskers
mulighed for at få større indflydelse på deres arbejdsliv, samfundsliv og fremtid. Her har Christiansborg stået stille i årtier.
Det vil DSU ændre på nu. Vi ønsker at kickstarte kampen for
demokratiske fremskridt for mennesker i Danmark. Magt over
egen tilværelse handler ikke kun om personlig frihed og social
tryghed. Det handler også om adgang til medbestemmelse i
hjemmet, på arbejdspladsen og i folkestyret.
”Medejerskab” er vores første koncentrerede bud på at skabe demokratiske fremskridt i økonomien. Vi ønsker, at medarbejdere – men også gerne forbrugere, producenter o.l. – får
mulighed for at få mere indflydelse og større ejerskab på deres arbejdsplads. Ikke gennem store centralistiske løsninger,
men lokalt på den enkelte arbejdsplads. Ikke ved at udfordre
arbejdsgivernes private ejendomsret, men ved at skabe positive incitamenter til at dele. Ikke ved at skrue tiden tilbage til 1970’ernes drømme om såkaldt økonomisk demokrati
(ØD), men ved at tage syvmileskridt ind i fremtidens vækst,
velstand og jobskabelse.

Derfor går DSU’s kamp for mere medejerskab også på to ben.
Det skal kunne betale sig at arbejde for mennesker, der skal
have en gulerod for at blive mere produktive og kreative på
arbejdspladsen. Det skal også kunne betale sig at skabe demokratiske fremskridt, så mennesker får en større bid af økonomien og indflydelsen i samfundet.
Derfor har vi lavet dette udspil. DSU’s forslag til et mere
demokratisk erhvervsliv hviler på fem centrale søjler:
1. Vi foreslår en ny selskabsform – Den Medarbejderejede
Virksomhed – der skal bruges til at opstarte nye virksomheder, som er 100 procent ejet af medarbejderne.
2. Vi foreslår en ny foreningsstruktur – Medejerskabsforeningen – der skal bruges til at overdrage ejerandele i allerede
eksisterende selskaber, f.eks. aktieselskaber, til en medarbejderejet og -styret forening.
3. Vi vil gøre det mere attraktivt at opstarte en medarbejderejet virksomhed ved at give særlige fordele og økonomiske incitamenter til nyopstartede virksomheder under den
nye selskabsform.
4. Vi vil gøre det mere økonomisk attraktivt at overdrage ejerandele til en medarbejderejet forening i form af Medejerskabsforeningen.
5. Vi vil gøre det lettere for medarbejderejede, delvist medarbejderejede og andre demokratiske virksomheder at rejse risikovillig kapital og modtage den rette rådgivning.

Siden finanskrisen er det blevet tydeligere for os alle, at demokratiske virksomheder og virksomheder, hvor medarbejdere eller forbrugere ejer en betydelig del, klarer sig bedre og
bedre. De tjener flere penge, skaber flere arbejdspladser, har
øget produktivitet, lavere sygefravær og større arbejdsglæde.
Konkurrencedygtigheden er høj og væksten det samme. Samtidig kan mere medejerskab fremtidssikre generationsskifte-virksomheders nationale forankring og være et værn mod
fristelser hos enkeltarvinger til udsalg. Kort sagt kan kampen
for mere medejerskab i dansk erhvervsliv udgøre en del af den
opskrift, der skal sikre både konkurrenceevnen, beskæftigelsen og produktiviteten i fremtiden.
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01 DEN MEDARBEJDEREJEDE VIRKSOMHED
– EN NY SELSKABSFORM

Medarbejderejede virksomheder er styret af de lønmodtagere,
der har deres daglige gang på arbejdspladsen. På den måde
udgør medarbejderejede virksomheder den reneste form for
erhvervsdemokrati, idet medarbejderne er tillagt den direkte
beslutningskraft. DSU vil sikre, at det bliver nemmere og mere
økonomisk attraktivt at starte en fuldt medarbejderejet virksomhed i Danmark.
Derfor foreslår DSU, at der oprettes en ny selskabsform for
virksomheder, der er 100 procent ejet af dens medarbejdere.
En sådan virksomhed benævnes Medarbejderejet Virksomhed
og registreres herved i et nationalt register over medarbejderejede virksomheder.
Den Medarbejderejede Virksomhed drives i det daglige på
samme måde som de fleste andre virksomheder. Bestyrelsen
vælges af generalforsamlingen som den øverste myndighed,
og bestyrelsen ansætter en direktion og virksomhedsledelse,
som i det daglige leder, fordeler og tilrettelægger arbejdet,
forhandler overenskomst, tager ansvar for arbejdsmiljøet etc.
På den årlige, ordinære generalforsamling har alle virksomhedens medarbejdere – og kun disse – én stemme hver. Generalforsamlingen vælger virksomhedens bestyrelse, vælger
tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og godkender virksomhedens regnskab.
Derudover beslutter de stemmeberettigede – virksomhedens
medarbejdere – på generalforsamlingen, hvordan et eventuelt
overskud i virksomheden skal disponeres. På den måde bliver
det medarbejderne, der sammen har skabt overskuddet, som
i fællesskab træffer beslutning om, hvordan overskuddet skal
bruges.
For at sikre medarbejdernes direkte demokratiske kontrol med
virksomheden er det et krav, at mere end halvdelen af bestyrelsen består af medarbejdere, som har deres daglige gang
i virksomheden. Det er bestyrelsens opgave at ansætte og
afskedige direktionen og træffe langsigtede strategiske beslutninger for virksomheden. Ansvarsfordelingen mellem direktionen, bestyrelsen og generalforsamlingen er præciseret
senere i dette forslag.
Der vil være knyttet en række særligt fordelagtige skattevilkår m.m. til den medarbejderejede virksomhedsform, så det er
økonomisk attraktivt at drive en sådan type virksomhed. Disse
skattefordele uddybes ligeledes senere i forslaget.
For at kunne gøre brug af skattefordele og andre økonomiske
fordele skal en virksomhed registreres som en Medarbejderejet Virksomhed. Dette er kun muligt, hvis virksomheden lever
op til en række grundlæggende demokratiske principper, som
er anført herunder.
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De seks demokratiske principper for Den Medarbejderejede Virksomhed
1. Alle medarbejdere har én stemme hver på virksomhedens
generalforsamling.
2. Medarbejderne er medejere af virksomheden i kraft af deres ansættelsesforhold. Medejerskabet påbegyndes ved
ansættelse og ophører ved opsigelse.
3. Medejerskabet er til hver en tid åbent for nye medarbejdere.
4. Virksomheden holder en årlig generalforsamling, hvor der
vælges bestyrelse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter,
godkendes regnskab og træffes beslutning om disponering af et eventuelt overskud og honorar for bestyrelsesarbejde.
5. Generalforsamlingen skal allokere mindst 15 procent af
virksomhedens årlige overskud til den udelelige reserve.
Der betales ikke selskabsskat af indbetalingen til denne.
6. Medarbejderne skal have status som lønmodtagere. Direktionen skal have status som arbejdsgivere.
Under disse grundlæggende principper etableres følgende
arbejdsfordeling mellem generalforsamlingen, bestyrelsen og
direktionen i virksomheden:
G E N E R A L FOR SA M L I N G E N S A RBE J D S OP G AV E R :
• Valg af bestyrelse, hvoraf mindst halvdelen er medarbejdere, som har deres daglige gang i virksomheden
• Beslutning om honorar for bestyrelsesmedlemmer
• Valg af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
• Godkendelse af regnskab
• Beslutning om disponering af et eventuelt overskud
• Beslutning om indkomne forslag fra medarbejderne
B E ST YR E L S E N S A RB E J D S OP G AV E R :
• Ansættelse og afskedigelse af direktionen
• Økonomistyring – herunder budgetter og løbende godkendelse af regnskaber
• Større løbende strategiske beslutninger for virksomheden
• Løbende statusopdatering til medarbejderne mellem generalforsamlingerne om bl.a. strategi og økonomi – eksempelvis hvert kvartal.
D I R E K T I ON E N S A RBE J D S OP G AV E R :
• Tilrettelæggelse af arbejdet i det daglige
• Forhandling af overenskomst
• Hyring og fyring af medarbejdere
• Løbende revision af budgetter og regnskab, som forelægges bestyrelsen
• Løbende ledelsesbeslutninger, som ikke er er store nok til
at være bestyrelsesbeslutninger
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02 MEDEJERSKABSFORENINGEN

– NY FORENINGSSTRUKTUR FOR DELVIST MEDARBEJDEREJE

DSU’s klare mål er at skabe et demokratisk erhvervsliv, hvor
almindelige lønmodtagere får større ejerskab over deres arbejdsliv og arbejdsplads. Derfor er det også vores opfattelse, at
demokratiseringen af erhvervslivet ikke kan eller skal begrænse sig til opstart af nye medarbejderejede virksomheder.

8. Medejerskabsforeningen indbetaler – når den har opnået majoritetseje – 3 procent af et eventuelt overskud til
Statens Erhvervsdemokratifond, som medvirker til at sikre
opstart af nye erhvervsdemokratiske foreninger og virksomheder.

Vi vil sikre, at det også er økonomisk fordelagtigt at omlægge
allerede eksisterende virksomheder til en større grad af medarbejdereje. Derfor mener DSU, at der skal etableres en ny foreningsstruktur til overdragelse af ejerskab til medarbejderne i
allerede eksisterende virksomheder – Medejerskabsforeningen.

Opstart og overdragelse af ejerandele til Medejerskabsforeningen

Medarbejdernes ejerandele placeres i en medejerskabsforening, der er baseret på en række grundlæggende demokratiske principper. Foreningen skal leve op til de demokratiske
principper for at kunne blive registreret som en medejerskabsforening og dermed kunne gøre brug af de særlige skattefordele, der er knyttet til en sådan registrering.
Medarbejderne har til enhver tid – uagtet foreningens ejerandel – lønmodtagerrettigheder.
De otte demokratiske principper for Medejerskabs
foreningen
1. Foreningen er kollektivt ejet af medarbejderne, og alle
medarbejdere har én stemme hver på foreningens generalforsamling.
2. Der afholdes en årlig generalforsamling, hvor medarbejderne vælger en foreningsbestyrelse. Generalforsamlingen kan beslutte, at fagforbund skal være repræsenteret i
foreningsbestyrelsen uden stemmeret.
3. På den årlige generalforsamling vælges ud over foreningsbestyrelsen også foreningens bestyrelsesmedlemmer i
den virksomhed, som foreningen har ejerandele i. Disse
bestyrelsesmedlemmer skal udgøre en andel af bestyrelsen i den virksomhed, som foreningen har ejerandele i, der
modsvarer foreningens ejerandel af virksomheden.
4. Generalforsamlingen beslutter, hvordan foreningens andel
af virksomhedens eventuelle overskud skal disponeres.
5. Hvis generalforsamlingen beslutter at udbetale en del af
overskuddet til medarbejderne, udbetales det ligeligt mellem alle medarbejdere.
6. Hvis foreningen sidder på majoritetsejerskabet i virksomheden, skal den indbetale mindst 15 procent af et eventuelt overskud til virksomhedens udelelige reserve. Der
betales ikke selskabsskat af indbetalingen til denne.
7. Hvis foreningen beslutter at frasælge ejerandele i virksomheden, kan overskuddet ikke udbetales til medarbejderne, men kun til et almennyttigt formål, der skal fremgå
af foreningens vedtægter.
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Hvis medarbejderne på en virksomhed enes om at ville købe
en del af virksomheden – og virksomhedens ejere er enige om
at sælge eller overdrage en del af ejerskabet – stifter medarbejderne en medejerskabsforening baseret på ovenstående
demokratiske principper.
DSU mener, at det skal være økonomisk fordelagtigt for virksomhedsejere under traditionelle selskabsformer at overdrage
eller sælge ejerandele til en medejerskabsforening. Derfor vil
vi knytte en række skattefordele og andre økonomiske incitamenter til frasalg og overdragelse af ejerandele til en medejerskabsforening. Disse fordele er præciseret senere i forslaget.
Det skal sikres, at Medejerskabsforeningen har gode muligheder for at rejse kapital til at opkøbe ejerandele i virksomheden.
Derfor foreslår DSU, at det bliver økonomisk attraktivt for virksomhedsejere under traditionelle selskabsformer at overdrage ejerandele til en medejerskabsforening mod et langfristet
lån, der løbende betales tilbage af Medejerskabsforeningen.
Ligeledes vil vi gøre det muligt for Medejerskabsforeningen at
optage favorable lån i Statens Erhvervsdemokratifond, der kan
bruges til at opkøbe ejerandele. Det skal desuden være muligt
at anvende en kombination af de to modeller.
MODEL 1: Medejerskabsforeningen får overdraget aktier mod
et langfristet lån
Medejerskabsforeningen optager et langfristet lån i den virksomhed, som foreningen vil opkøbe ejerandele i, svarende til
prisen på ejerandelen. Lånet tilbagebetales således, at maksimalt 50 procent af foreningens andel af virksomhedens overskud bruges på at afdrage foreningens gæld til virksomheden.
Virksomheden er interesseret i at sikre foreningens købekraft,
så foreningen kan opkøbe ejerandele, idet virksomhedens ejer
dermed kan gøre brug af særlige skattefordele ved salget.
Derfor har virksomheden også incitament til at yde et billigt,
langfristet lån.
MODEL 2: Medejerskabsforeningen optager et lån i Statens
Erhvervsdemokratifond
Foreningen optager et favorabelt, langfristet lån i Statens
Erhvervsdemokratifond. Lånet bruges til at opkøbe ejerandele
i virksomheden. Foreningen skal ligeledes kunne kombinere
de to modeller for at sikre det billigste og mest attraktive
opkøb af ejerandele.
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03 FORDELE FOR NYOPSTARTEDE
MEDARBEJDEREJEDE VIRKSOMHEDER
DSU mener, at det skal være økonomisk attraktivt at opstarte nye erhvervsdemokratiske virksomheder – det gælder især
virksomheder under den nye selskabsform. Kun på den måde
kan vi sikre, at flere danskere tør kaste sig ud i at starte en
virksomhed under en helt ny og uprøvet selskabsform.
For at sikre at det bliver økonomisk attraktivt at opstarte nye
medarbejderejede virksomheder, vil vi give virksomheder under denne selskabsform adgang til en række særlige fordele
og økonomiske incitamenter. Fordelene skal ligeledes bidrage
til at sikre de medarbejderejede virksomheders konkurrencedygtighed i de første leveår.
Den Medarbejderejede Virksomhed skal til hver en tid leve op
til de grundlæggende demokratiske principper for en medarbejderejet virksomhed.

DSU foreslår følgende fordele og økonomiske
incitamenter:
1. Selskabsskatten suspenderes i de første fem år af en medarbejderejet virksomheds levetid. Hvis selskabet inden for
den første periode opnår en vis størrelse og et vist antal
medarbejdere, skal det belønnes med en yderligere suspension af selskabsskatten i op til fem år.
2. Det skal være muligt for dagpengemodtagere at få udbetalt op til seks måneders dagpenge for selv – eller sammen med andre – at opstarte en virksomhed under den nye
selskabsform.
3. Statens Erhvervsdemokratifond skal sikre, at nystartede
medarbejderejede virksomheder, på baggrund af en vurdering af virksomhedens levedygtighed, har mulighed for at
optage billige lån – udelukkende med inflationsrente – i de
første ti år af virksomhedens levetid.
4. Der gives fuldt fradrag i selskabsskatten for alle indbetalinger til virksomhedens udelelige reserve.
5. Der gives fradrag på 130 procent i selskabsskatten for den
del af overskuddet, der geninvesteres i virksomhedens udvikling, f.eks. i form af ny teknologi.
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04 FORDELE VED OVERDRAGELSE
AF EJERANDELE TIL EN
MEDEJERSKABSFORENING
Hvis vi skal sikre et demokratisk erhvervsliv, skal det også
være økonomisk fordelagtigt for allerede etablerede virksomheder at overdrage ejerandele til en medejerskabsforening.
Derfor vil DSU indføre en række økonomiske incitamenter og
skattefordele, der skal sikre, at en større del af erhvervslivet
omlægges til medarbejdermedeje.
Visse økonomiske fordele skal gælde uagtet Medejerskabsforeningens ejerandel i virksomheden. Derudover skal virksomheden og Medejerskabsforeningen trinvist opnå adgang til de
gunstige vilkår, efterhånden som Medejerskabsforeningens
andel af ejerskabet øges. Fordelene træder i kraft, når andelen af medarbejdereje overstiger 10 procent. Kun kollektivt
medarbejdereje gennem en Medejerskabsforening tillægges
betydning.
DSU foreslår først og fremmest, at følgende fordele
gælder uagtet Medejerskabsforeningens ejerandel
i virksomheden:
1. NEDSLAG I AVANCESKATTEN
Avanceskatten, som betales af fortjeneste ved aktiesalg,
sænkes drastisk, når aktierne sælges til en medejerskabsforening.
2. SKATTEFRI OVERDRAGELSE VED GENERATIONSSKIFTE
Ved forestående generationsskifte skal virksomheden
kunne overdrages skattefrit til en medejerskabsforening
– såkaldt skattemæssig succession. Overdrageren fritages
fra avanceskat, og Medejerskabsforeningen fritages for at
skulle betale bo- og gaveafgift. Desuden gøres det mindre
økonomisk attraktivt at lade virksomheden gå i arv til et
familiemedlem.
3. FORKØBSRET FOR MEDARBEJDERNE
Ved frasalg af majoritetsejerskabet i en virksomhed indføres en forkøbsret til Medejerskabsforeningen. En sådan
forkøbsret vil betyde, at medarbejderne får forhåndsret
til at opkøbe virksomheden til samme pris som en anden tilbudsgiver. Medarbejderne skal sikres en periode
på mindst to måneder til at beslutte, hvorvidt de vil købe
aktiemajoriteten. Derefter har de fire måneder til at rejse
den nødvendige kapital, såfremt et flertal af medarbejderne i foreningen beslutter sig for at benytte forkøbsretten.
4. FRADRAG I SELSKABSSKATTEN FOR
MEDEJERSKABSFORENINGEN
Medejerskabsforeningen skal sikres et fradrag i selskabsskatten, svarende til dens udgift til opkøb af aktier i virksomheden. Derudover skal Medejerskabsforeningen sikres
fradrag i selskabsskatten for indbetalinger til virksomhedens udelelige reserve.
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5. EJERFORHOLD SKAL INDGÅ I VURDERINGEN
AF OFFENTLIGE UDBUD
Der bør være lovhjemmel til at begunstige medarbejderejede virksomheder i udbudslovgivningen. Jo større en
andel af virksomheden, der er ejet af en
Medejerskabsforening, des større positiv vægt skal det
tillægges i afgørelsen af udbuddet.
6. UDBETALING AF DAGPENGE TIL OPKØB
AF KONKURSTRUEDE VIRKSOMHEDER
Medarbejdere i konkurstruede virksomheder skal have ret
til at få udbetalt op til seks måneders dagpenge hver til
Medejerskabsforeningen, således at den i visse tilfælde
kan opkøbe yderligere ejerandele og sikre virksomheden
mod konkurs.
Derudover foreslår DSU, at følgende vilkår og incitamenter
træder trinvist i kraft som følge af Medejerskabsforeningens tiltagende opkøb af virksomhedens aktier:
7. NEDSLAG I SELSKABSSKATTEN VED OVERDRAGELSE
AF AKTIER
Virksomheden skal i en periode sikres et nedslag i selskabsskatten, når der opnås et nyt niveau af medarbejder-ejerskab (f.eks. ved 33, 50 og 66 procent). Dette er i
særdeleshed et vigtigt redskab til at sikre overdragelse af
aktiemajoriteten til Medejerskabsforeningen.
8. FORDELAGTIGE LÅN
Når Medejerskabsforeningen ejer mellem 10 procent og
halvdelen af virksomheden, skal den kunne optage fordelagtige lån hos Statens Erhvervsdemokratifond til videre
opkøb af aktier i virksomheden.
9. NEDSLAG I SELSKABSSKATTEN FOR INDBETALINGER
TIL STATENS ERHVERVSDEMOKRATIFOND
Medejerskabsforeningen sikres fradrag i selskabsskatten
for den pligtige indbetaling til Statens Erhvervsdemokratifond, der skal betales, når foreningen har opnået majoritetsejerskab.
10. OMREGISTRERING AF SELSKABSFORMEN
Når Medejerskabsforeningen opnår 100 procent ejerskab
af aktierne i virksomheden, kan foreningen vælge at lade
virksomheden registrere som en medarbejderejet virksomhed – dog uden de fordele, der gælder ved etableringen af
medarbejderejede virksomheder.
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05 RÅDGIVNING OG
RISIKOVILLIG KAPITAL
DSU vil sikre, at det bliver lettere at rejse risikovillig kapital til at
etablere nye erhvervsdemokratiske virksomheder. Det skal ligeledes være nemmere at få adgang til kvalificeret rådgivning.
DSU vil etablere Statens Erhvervsdemokratifond med repræsentanter fra arbejdsgivere (herunder særligt fra Kooperationen), fagbevægelsen og regeringen. Vi vil desuden sikre
gode forhold for demokratisk crowdfunding samt god rådgivning og information om den nye selskabsform og Medejerskabsforeningen.
DSU vil sætte følgende initiativer i værk for at hjælpe
erhvervsdemokratiet i Danmark godt på vej:
11. NY GREN I ERHVERVSFREMMESYSTEMET
Der skal etableres en ny gren i erhvervsfremmesystemet,
der er særligt målrettet demokratiske iværksættere og
virksomheder.
12. KOMMUNER OG REGIONER SKAL SIKRE
UDBREDELSE AF DEMOKRATISKE VIRKSOMHEDER
Det skal tilføjes i rammeaftalen for erhvervsfremmesystemet mellem Kommunernes Landsforening og staten, at
udbredelsen af demokratiske virksomheder skal være et
mål i sig selv. Desuden skal regionerne bestræbe sig på at
inkludere erhvervsdemokratisering i deres vækst- og udviklingsplaner.
13. ERHVERVSDEMOKRATISK KONTOR
Erhvervsministeren skal etablere et erhvervsdemokratisk
kontor under Erhvervsstyrelsen, der kan rådgive erhvervsdemokratiske iværksættere. Det erhvervsdemokratiske
kontor skal desuden udarbejde informationsmateriale om
Den Medarbejderejede Virksomhed og Medejerskabsforeningen efter norsk og svensk forbillede.

16. GODE BARSELSFORHOLD FOR
ERHVERVSDEMOKRATISKE IVÆRKSÆTTERE
Personer, der starter en erhvervsdemokratisk virksomhed,
skal have adgang til den nyoprettede barselsforening for
selvstændige.
17. SAMARBEJDE MELLEM DET OFFENTLIGE
ERHVERVSFREMMESYSTEM OG KOOPERATIONEN
Med inspiration fra Sverige etableres der et dansk modstykke til virksomheden Coompanion , som er en selvstændig virksomhed med det formål at fremme demokratisering
af erhvervslivet. Denne virksomhed oprettes i et samarbejde mellem Kooperationen og det offentlige erhvervsfremmesystem. Virksomheden modtager offentlig støtte fra
erhvervsfremmemidlerne. Demokratiske virksomheder og
brancheorganisationer tilbydes medlemskab, og bestyrelsen vælges af medlemsvirksomheder og -organisationer.
18. LOKALE SOLIDARITETSBEVISER
Med de britiske Community Shares som forbillede skal der
etableres en ordning med lokale solidaritetsbeviser, hvor
det bliver muligt for borgere og virksomheder i et lokalsamfund at købe et andelsbevis i en konkurstruet medarbejderejet virksomhed. Solidaritetsbeviset giver ikke stemmeret på virksomhedens generalforsamling, men udløser
et fast lavt årligt afkast på maksimalt 1 procent af solidaritetsbevisets værdi. Solidaritetsbeviset kan ikke sælges
videre, men udelukkende opkøbes af virksomheden selv.
En person eller en virksomhed kan højst købe solidaritetsbeviser for 500.000 kr.
19. A-KASSER SKAL SIKRE LØNMODTAGERRETTIGHEDER
Medarbejdere i erhvervsdemokratiske virksomheder skal
til enhver tid betragtes som lønmodtagere og skal dermed
have adgang til medlemskab af A-kasse og dagpenge.

14. OPRETTELSE AF STATENS ERHVERVSDEMOKRATIFOND
Statens Erhvervsdemokratifond skal yde lån og stille garantier, der kan sikre adgang til kapital til demokratiske
virksomheder, som enten vil etablere sig eller udvide. Foreningen skal bestå af repræsentanter fra regeringen samt
lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer.
15. RÅDGIVNING OG INFORMATION I
LOKALE ERHVERVSHUSE
Hos de lokale erhvervshuse skal Den Medarbejderejede
Virksomhed præsenteres på lige fod med andre selskabsformer.

M EDE J E RS K ABS UDSP I L
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DET GODE ARBEJDSLIV
KRAV OM DANSK
OVERENSKOMST
Der skal stilles krav om dansk
overenskomst på alt offentligt byggeri,
vedligeholdelsesarbejde og i alle
tjenesteydelseskontrakter. Det betyder,

at kontrakterne skal foregå på dansk
overenskomst mellem arbejdsmarkedets
parter. Lønmodtagerorganisationen,
der repræsenterer arbejdstagerne, skal

naturligvis være en rigtig fagforening
under Fagbevægelsens Hovedorganisation.
På den måde kan arbejdsgiveren
ikke snige sig udenom ved at indgå en
”overenskomst” med gule fagforeninger
som Krifa og Det Faglige Hus.

SOCIALE KLAUSULER
OG LÆRLINGEGARANTI
Der skal indføres sociale klausuler i
bygge- og anlægskontrakter på alt
offentligt byggeri og vedligeholdelsesarbejde, herunder krav om at en vis
andel af de beskæftige håndværkere

skal være lærlinge. Det er vigtigt, at
unge mennesker, der tager en faglært
uddannelse, kan få en læreplads. Og
det er især vigtigt i en tid, hvor dansk
økonomi og byggeriet er ramt af

MERE ANSVAR
TIL A-KASSERNE
”Mere ansvar til a-kasser” er et initiativ,
hvor udvalgte a-kasser, heriblandt
3FA, Metal A-kasse, FOAs A-kasse og
HK’s A-kasse, får ansvar for kontaktforløbet med dagpengemodtagere i

opsigelsesperioden og de første tre
måneder af ledighedsperioden. DSU
mener, at jobformidlingen i højere grad
skal lægges ud til a-kasserne, da de
kender branchen og virksomhederne

STOP FOR 0-TIMERS
KONTRAKTER
DSU ser med stor bekymring på det
stigende antal af 0-timerskontrakter,
særligt inden for busdrift og rengøringsområdet. En såkaldt 0-timerskontrakt
er en kontrakt, hvor arbejdstageren ikke
har et fast timetal at læne sig op ad. I
stedet bestemmer arbejdsgiveren fra
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uge til uge, hvor mange timer arbejdstageren kan arbejde – dermed kan
lønnen svinge enormt meget. Særligt
blandt 3F’s medlemmer oplever mange
unge, at de ikke kan få lov at optage et
banklån til f.eks. bolig eller bil, fordi de
er ansat på en 0-timerskontrakt.

coronakrisen. Det betyder altså, at der
skal uddannes lærlinge på projektet, hvis
entreprenøren skal vinde entreprisen. Det
er vigtigt, at klausulerne stilles meget
specifikt, så man sikrer, at lærlingene
uddannes i Danmark og ikke i f.eks. Polen.

bedre, og at jobcentrene på sigt
skal nedlægges. Der er allerede nu en
række frikommuner, der er i gang med
et forsøg med kontaktforløbet for
dagpengemodtagere. DSU opfordrer
vores kommunalvalgskandidater til at
kæmpe for, at deres kommune bliver
en del af forsøget med mere ansvar
til a-kasserne.

Når kommuner og regioner ansætter
folk på 0-timerskontrakter, medvirker
det offentlige til at gøre det sværere
for bl.a. buschauffører og rengøringsmedarbejdere at blive ”herre over
eget liv”. Derfor opfordrer DSU vores
kandidater til at undersøge brugen af
0-timerskontrakter i deres kommune/
region med henblik på at træffe en
beslutning i kommunalbestyrelsen/
regionsrådet om at sætte en stopper
for brugen af 0-timerskontrakter.
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OPGØR MED
TVUNGEN DELTID
Det er et princip for DSU, at alle
skal omfattes af basale rettigheder,
der skaber tryghed og sikkerhed i
deres liv. Men særligt kvinder i den
offentlige sektor rammes af atypiske
ansættelser, heriblandt tvungen deltid.
Derfor kæmper DSU og FOA Ungdom
sammen for et opgør med såkaldt
tvungen deltid, som er et udbredt
fænomen i de traditionelle ”kvindefag”
i omsorgssektoren De lønmodtagere,

ofte social- og sundhedsassistenter,
der arbejder på tvungen deltid, får
en betydeligt ringere pension og er
mindre økonomisk uafhængige. Derfor
foreslår DSU og FOA Ungdom i et
fælles udspil at kortlægge omfanget af
tvungen deltid i kommunen/regionen.
Desuden skal kommuner og regioner
indføre en egentlig fuldtidspolitik, der
forpligter kommunen/regionen på, at nye
stillingsopslag som udgangspunkt skal

ÅRLIG JOBDAG PÅ
FOLKESKOLER OG
UNGDOMSUDDANNELSER
DSU foreslår, at der hvert år afholdes
en jobdag på alle kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser. Her skal
lokale virksomheder besøge skolerne
for at fortælle om deres arbejde
og skabe overblik over forskellige

fritidsjobmuligheder. Det er samtidig en
god mulighed for de lokale virksomheder
til at gøre opmærksom på sig selv
og finde nye fritidsjobbere. Jobdagen
skal samtidig give eleverne en bedre
forståelse af, hvad det vil sige at være

slås op som fuldtidsstillinger. Foruden
nogle klare forpligtende mål for at
nedbringe antallet af deltidsstillinger
skal det fremgå, hvordan den enkelte
kommune/region generelt vil arbejde
for flere fuldtidsstillinger. Desuden
skal tendensen med stigende brug af
vikariater i omsorgssektoren begrænses.
Hvis flere kommer på fuldtid, vil behovet
for vikarer samtidig falde. Kampen mod
tvungen deltid er ikke alene en kamp
mod økonomisk ulighed. Det er også
en kamp for mere ligestilling og den
enkeltes frihed.

en del af en arbejdsplads og hænger
derfor rigtig godt i tråd med folkeskolens mål om, at skolen skal indgå
i samarbejde med lokalsamfundet,
der kan bidrage til opfyldelsen af
folkeskolens formål. På jobdagen
skal der desuden oplyses om unge
fritidsjobberes rettigheder på arbejdsmarkedet. I den forbindelse ville det
være særdeles oplagt at inddrage
aktører som Jobpatruljen og/eller
Fagbevægelsens Skoletjeneste.

UDDANNELSE TIL ALLE
ÅBEN SKOLE OG SAMARBEJDE
MED LOKALSAMFUNDET
Den åbne skole er en skole, der
inddrager sin omverden. Det kan
være lokalsamfundet, herunder lokale
organisationer og det lokale erhvervsliv.
DSU mener, at skoledagen skal være
mere praksisorienteret og tættere på

virkeligheden. Derfor skal det omgivende
samfund inddrages i skoledagen på en
måde, der understøtter elevernes læring
og trivsel. Samarbejdet mellem skolen og
lokalsamfundet skal desuden styrke den
lokale sammenhængskraft og bidrage

OBLIGATORISK SCREENING
FOR ORD- OG TALBLINDHED
Omkring 50.000 tal- og ordblinde børn
og unge går i den danske folkeskole
hver eneste dag. Alt for mange af dem

får ikke rettidig hjælp, og mange finder
først ud af, at de er ord- eller talblinde,
hvis de bliver screenet i slutningen

til, at eleverne stifter bekendtskab
med foreningslivet og de muligheder,
der er i lokalområdet. Derfor opfordrer
DSU til, at kandidater skal arbejde for,
at deres kommune/region i samarbejde
med lokalsamfundet skal tage initiativ
til forskellige forløb, som skolerne kan
tilmelde sig, så det bliver nemt for
lærerne at implementere ”åben skole”
i undervisningen.

af deres skoletid, på grundforløbet,
ungdomsuddannelsen eller sågar på
en videregående uddannelse eller
senere i arbejdslivet. Det er alt for
sent. DSU mener, at der skal indføres
obligatorisk screening for ord- og
talblindhed senest i 3. klasse.

3

KANDIDATKONTRAKT

RET TIL INDIVIDUEL
UDDANNELSESVEJLEDNING
I dag er det kun de elever, som bliver
erklæret ikke-uddannelsesparate, der
har ret til individuel uddannelsesvejledning. Udover at det er en helt
fejlagtig tilgang, er det også medvirkende til det skæve uddannelsesoptag.
Derfor skal der afsættes penge og
ressourcer til, at alle elever har ret til
individuel uddannelsesvejledning. Der
er brug for flere faglærte, og flere unge

skal aktivt søge mod erhvervsuddannelserne. Derfor er der også
behov for at tænke i nye baner ift.
uddannelsesvejledningen. Inspireret
af konceptet og tankegangen med
”den åbne skole” kunne man f.eks.
invitere den lokale tømrermester,
frisør eller kontorassistent på besøg
for at fortælle om deres uddannelse
og karrieremuligheder. Derudover bør

TRANSPORTTIDSGARANTI
Vi ved, at transporttid har betydning for
unges uddannelsesvalg. Uanset hvor i
landet du bor, skal du kunne transportere
dig til en ungdomsuddannelse, hvad

enten det er et gymnasium eller en
erhvervsskole, inden for rimelighedens
grænser. Derfor opfordrer DSU vores
regionsrådskandidater til at arbejde for,

SOCIALT RETFÆRDIG
ELEVFORDELING
I 2007 overgik gymnasier og HF-kurser
til selveje i staten, dvs. selvejende
institutioner. Det skete i forbindelse
med VK-regeringens nedlæggelse af
amterne, som blev erstattet af regionerne
Indførelsen af selveje og mere frit valg
har dog medført en stor skævvridning i

elevfordelingen, hvilket bl.a. har ført til
dannelsen af ”ghettogymnasier” eller
”etniske gymnasier”, forstået som en
overvægt af elever med anden etnisk
baggrund/herkomst end dansk. Det er et
princip for DSU, at velfærdssamfundets
stærke institutioner skal overlades en

uddannelsesvejledning til forældre
også have høj prioritet. Vi ved, at det
er forældrene, særligt mødrene, der
har størst indflydelse på unges valg af
uddannelse efter folkeskolen. Derfor
bør der også etableres uddannelsesvejledning til alle forældre. Vejledningen
til forældre skal foregå uden eleverne
og helst ske individuelt, men kan også
suppleres med forældremøder, hvor
repræsentanter fra fagbevægelsen og
erhvervslivet kan informere om deres
uddannelser og fag og i øvrigt aflive
diverse fordomme og myter.

at der må være maks. 60 minutter med
offentlig transport til den nærmeste
gymnasiale uddannelse eller erhvervsuddannelse. Desuden skal både rektorer
og elevrepræsentanter inddrages i
udformningen af køreplaner for den
kollektive trafik.

del af ansvaret for integrationen. En
vellykket integration sker især i mødet
med de danske fællesskaber, og en stor
del af de fællesskaber er centreret om
vores uddannelsesinstitutioner, herunder
gymnasierne. Derfor opfordrer DSU vores
regionsrådskandidater til at kæmpe for
en mere socialt retfærdig elevfordeling
og et opgør med såkaldte ”brune” og
”hvide” gymnasier.

LÆRE- OG
ELEVPLADSGARANTI
DSU opfordrer vores kandidater til at
arbejde for, at kommunen/regionen
løfter et uddannelsesansvar og udbyder
det nødvendige antal praktikpladser.

Dette kan især lade sig gøre i
sundhedssektoren og administrationen.
Derudover skal kravet om lærlinge (som
beskrevet under ”Sociale klausuler og

FLERE BILLIGE
BOLIGER
For DSU er det vigtigt, at vi bor blandet
på tværs af etniske, sociale og økonomiske skel. Særligt i de største byer
4

– de store studiebyer – er det svært at få
tag over hovedet, hvis man er studerende
på SU eller lærling/elev. Det vil DSU

lærlingegaranti”) bidrage til målet om en
egentlig lære- og elevpladsgaranti.

ikke acceptere. Derfor skal der bygges
flere ungdomsboliger, der ikke må koste
mere end 3.000 kr. om måneden. Men
der skal også bygges flere og billigere
almene boliger. Vi vil have blandede byer
med blandede boliger. Der skal desuden
tilknyttes en billig bolig-garanti til
uddannelser i yderområderne.

KOMMUNAL- OG REGIONSRÅDSVALG 2021

VELFÆRDSUDDANNELSER
I LOKALOMRÅDET
Der er brug for, at velfærdsuddannelserne
– sygeplejerske, lærer, pædagog m.m. –
bliver decentraliseret. Mange mennesker
bosætter sig typisk i eller i nærheden af

den by, hvor man er blevet uddannet.
Hvis vi skal sikre kvalificeret velfærdspersonale i alle landsdele, er det nødvendigt med en stadigt større decen-

tralisering af de såkaldte velfærdsuddannelser, så de rykkes ud i landet.
Hvis en velfærdsuddannelse skal flytte/
opstarte ude lokalt, kræver det en formel
godkendelse af ministeren på området,
men man kan altid arbejde på at blive en
uddannelsesby. Et godt eksempel herpå
er erfaringer fra Holbæk Kommune.

TRIVSEL FOR BØRN OG UNGE
SOCIALRÅDGIVER
PÅ SKOLEN
DSU mener, at der skal tilknyttes en
socialrådgiver til kommunens skoler,
så lærere og pædagoger har en faglig
sparringspartner ift. socialt udsatte
børn, så der kan rykkes hurtigere på
underretninger om børn. Lærerne

bliver ikke uddannet til at have med
udsatte og anbragte børn at gøre, og
på læreruddannelsen får de kun meget
begrænset undervisning i, hvornår og
hvordan man skal underrette, når man
har mistanke om, at et barn mistrives

eller udsættes for omsorgssvigt.
Københavns Kommune har haft gode
erfaringer med at tilknytte en socialrådgiver i daginstitutioner og skoler.
Det er forholdsvis dyrt at ansætte en
socialrådgiver på hver skole, og derfor
kan man evt. have en model med én
socialrådgiver pr. skoledistrikt.
Ordningen ligner den, der gør sig
gældende for sundhedsplejersker.

et godt indeklima. Blik- og Rørarbejderforbundet har foretaget en stikprøveundersøgelse af indeklimaet i de
offentlige institutioner i Danmark.
Den viser, at kun en ud af fem folkeskoler regelmæssigt får renset sine
ventilationskanaler, mens to ud af tre
folkeskoler kun får skiftet filtre, men
aldrig får renset ventilationskanalerne.
På daginstitutionsområdet får kun én
ud af tre skiftet filtre, men ikke renset
ventilationskanalerne, og hos halvdelen
af daginstitutionerne ved man ikke,
hvilken service man modtager. To ud af

tre folkeskoler og daginstitutioner får
tilset ventilationsanlægget årligt, mens
det for de resterendes vedkommende er
sjældnere. Desuden er under halvdelen
af folkeskolerne og daginstitutionerne
forpligtede til at indrapportere service
af ventilationsanlæggene til kommunen,
der har den formelle tilsynspligt. Et
sundt indeklima er afgørende for et
godt undervisningsmiljø og arbejdsmiljø. Derfor mener DSU, at der skal
stilles krav om kommunal handlepligt i
tilfælde af utilfredsstillende indeklima,
og kommunen skal have en indeklimaplan. Derudover bør der være sensorer
i alle klasselokaler, så man kan måle
indeklimaet, samt obligatorisk screening af skoler og daginstitutioner ift.
indeklimaet.

ET SUNDT
INDEKLIMA
Gode fysiske rammer er afgørende for,
at eleverne kan opnå læring. På trods
af årtier med en lind strøm af undersøgelser, der gang på gang har vist,
hvor skidt det står til med indeklimaet
i de danske folkeskoler, har det været
småt med konkret handling på området.
Det er ligeledes påvist, at elever, som
tilbringer skoledagen i lokaler med
dårligt indeklima, får reduceret
indlæringsevnen i en grad, der
betyder, at de over ni år mister det,
der svarer til næsten et helt skoleårs
læring ift. elever i klasselokaler med

UNDERVISNINGSMILJØREPRÆSENTANT
Ifølge undervisningsmiljøloven har alle
skolelever ret til et godt undervisningsmiljø, og loven dækker alt fra mobning
til klamme toiletter. Desværre er det
de færreste skoler, der har udpeget en
undervisningsmiljørepræsentant (UMR)

blandt eleverne. Det er de færreste
elever, der overhovedet kender til
denne mulighed, og derfor bliver den
ikke udnyttet. Det er en skam, da
undervisningsmiljørepræsentanten
arbejder for undervisningsmiljøet og

dermed god trivsel og læring for alle.
DSU mener, at alle skoler skal udpege en
UMR, der skal deltage på det UMR-kursus,
som udbydes af Danske Skoleelever (DSE)
og Dansk Center for Undervisningsmiljø
(DCUM), hvor elever bliver klædt på til
– i deres hverv som UMR – at deltage i
arbejdet med skolens undervisningsmiljø.
5
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EFTERUDDANNELSE I
MOBNING OG MISTRIVSEL
Mange børn mistrives, hvilket desværre
kan resultere i mobning. Vi ved, at
mobbere ofte selv er utroligt bange
for, at omverdenen skal finde ud af, at

vedkommende har det hårdt eller er
bange for selv at blive lukket ude af
fællesskabet. Mobning sætter sig
som ar på sjælen, og det kan trække

LOKALE
FÆLLESSKABER
Som socialdemokrater er vi bevidste om
vigtigheden af fællesskabet. Mennesker
har brug for fællesskaber – det gælder
især unge mennesker. DSU mener, at
fritidslivet fortjener fokus til kommunalog regionsrådsvalget i 2021, og her
spiller fritids- og ungdomsklubber,

idrætsforeninger og det øvrige
foreningsliv en afgørende rolle.
Alle unge skal have mulighed for
et fællesskab – især hvis man er
psykisk sårbar og/eller bare har
brug for et trygt rum, hvor man
kan dele svære problemstillinger.

GRATIS PSYKOLOGHJÆLP
TIL UNGE UNDER 25 ÅR
På papiret har vi unge det godt.
Flere unge tager en uddannelse, og
kriminaliteten er faldende. Alligevel
kæmper et stigende antal unge i dag
med – eller snarere mod – et usundt

præstationspres, nulfejlskultur,
glansbilleder på de sociale medier
og meget mere. Aldrig før har så
mange børn og unge fået konstateret
diagnoser som stress, angst og

dybe spor resten af livet. DSU mener,
at der skal afsættes midler til, at
lærerne på kommunens skoler kan
få efteruddannelse i håndtering af
mobning og mistrivsel. Det kan med
fordel kombineres med undervisning
i, hvordan og hvornår man som lærer
skal foretage en underretning på
en elev.

DSU opfordrer vores kandidater til at
sikre fritidspas for udsatte børn og
unge samt arbejde for udbredelsen af
lokale Headspacecentre eller lignende
tilbud. Derudover bør man undersøge
muligheden for, at kommunen kan
lempe nogle af de mest bureaukratiske
regler for foreningsstøtte, da mange
foreninger taber pusten pga. den høje
grad af dokumentation og kontrol, der
kræves for at få tilskud.

depression. Alt for mange unge har
ondt i sjælen. Gratis psykologhjælp
til unge under 25 år er en mangeårig
DSU-mærkesag. Sammen med
forebyggende tiltag som vejledning
i de sociale medier og digital adfærd
samt styrkelse af lokale fællesskaber,
er dette et vigtigt skridt i kampen for
en sundere ungdom.

DEN GRØNNE OMSTILLING
SKAL SKE LOKALT
ENERGIOPTIMERINGER
OG KLIMARENOVERINGER
Vi står i en klima-, sundheds- og
beskæftigelseskrise. I den forbindelse
kan energirenoveringer og klimarenoveringer være en del af løsningen på
alle tre udfordringer – f.eks. ved at
energioptimere i offentlige bygninger
samt investere i bedre indeklima og
intelligente komponenter til styring

6

af vand og varme. Her kan man
med fordel sørge for at lave sociale
klausuler i udbuddet, der sikrer lokale
arbejdspladser. Både kommuner og
regioner bruger store økonomiske
ressourcer på energi. 65 procent af
bygningerne i Danmark er bygget før
1980. Dengang var energibesparelsen

markant dårligere, end det er tilfældet
for nybyggeri i dag. DI Dansk Byggeri
vurderer, at 16.100 kommunale skoler,
daginstitutioner og kontorer – eller 7
ud af 10 kommunale bygninger – har
energimærke i bunden af skalaen.
Det anslås, at en hurtig renovering
af boligmassen vil gøre den grønne
omstilling billigere og resultere i en
årlig reduktion på 1,7 millioner tons
CO2, og 3F estimerer, at det vil skabe
5.684 midlertidige arbejdspladser.

KOMMUNAL- OG REGIONSRÅDSVALG 2021

UDSKIFTNING AF PÆRER
I GADEBELYSNING
Faaborg-Midtfyn Kommune har udskiftet
alle pærer i gadebelysningen til LEDpærer. Dette konkrete og simple tiltag

estimeres til at medføre en besparelse
på 800.000 kWh pr. år. Der er således tale
om en besparelse kombineret med et

GRØN
TRANSPORT
Med den ambitiøse klimalov og det
bindende mål om at Danmark forpligter
sig på at reducere sin udledning af
drivhusgasser med 70 procent frem
mod 2030, kan man ikke komme uden
om transportsektoren, som er en af de
sektorer, der belaster klimaet mest.
Mere end 3.000 danskere dør hvert år

for tidligt pga. luftforurening. Det
forårsager lungekræft, hjertekarsygdomme, diabetes og astma.
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. DSU kæmper for,

VILD NATUR
OG URØRT SKOV
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.
Udviklingen af bysamfund og infrastruktur i Danmark har bundet landet tættere
sammen. Men det har samtidig betydet,
at der i alt for høj grad mangler store,
sammenhængende og vilde naturarealer,
hvor dyre- og plantearter kan få lov at

EN BÆREDYGTIG
INDKØBSPOLITIK
Det offentlige, herunder kommuner
og regioner, køber ind for rigtig
mange penge om året. Derfor skal

bæredygtighed naturligvis tænkes ind
i den offentlige indkøbspolitik. Det skal
være de mest bæredygtige varer og

væsentligt skridt i den rigtige retning ift.
at optimere sit energiforbrug og omstille
til mere bæredygtig energi.

at lokal og regional kollektiv transport
skal køre på grøn energi, således at alt
offentlig transport kører på CO2-neutralt
brændstof i 2030. Derfor opfordrer DSU
vores kandidater til at gøre det mere
attraktivt at transportere sig via den
kollektive trafik. I Sønderborg Kommune
har man f.eks. haft gode erfaringer med
at gøre det gratis at køre med offentlig
transport. Her er der nemlig langt til
uddannelsesinstitutionerne, og det er
samtidig dyrt for studerende og elever.

udbrede sig på naturens præmisser. Hvis
klimaloven skal følges op med bindende
klimamål, heriblandt en reduktion af
drivhusgasudledningen med 70 procent
i 2030, så er det vigtigt, at der kommer
mere vild natur og urørt skov. Derfor
bør man undersøge muligheden for at
omlægge arealer i kommunen/regionen
til netop dette.

tjenesteydelser, så indkøbspolitikken
i kommunen/regionen bliver mere
klimavenlig. En bæredygtig indkøbspolitik skal desuden indebære, at
det at købe lokalt i langt højere
grad implementeres i den offentlige
indkøbspolitik, så man støtter det
lokale erhvervsliv.
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Kandidatkontrakten er udarbejdet i samarbejde med

EN ANSVARLIG OG RETFÆRDIG
UDLÆNDINGEPOLITIK

EN ANSVARLIG
OG RETFÆRDIG
UDLÆNDINGEPOLITIK
I dag står vi med regningen for flere årtiers fejlslagen integrationspolitik. Det er altafgørende,
at integrationen kommer til at fungere bedre i Danmark. Derfor er der en grænse for, hvor mange flygtninge og udlændinge der kan komme til Danmark – fordi antallet har en betydning for,
om vi evner at integrere folk. Antallet betyder noget.
For mange er kommet hertil og har fået asyl uden at blive en del af Danmark og tage de danske
værdier til sig. Det er ikke kun skidt for integrationen og tilliden til det politiske system. Det
presser også sammenhængskraften. Den danske velfærdsmodel og samfundskontrakt bygger
på ret og pligt. Og når det gælder integrationspolitikken, skal rettigheder og pligter følges ad.
Det er et grundlæggende socialdemokratisk princip.
Desværre er alt for mange ikke-vestlige indvandrere – især etniske minoritetskvinder – hjemmegående i stedet for at være i arbejde og bidrage til fællesskabet. Dermed får de sværere ved
at blive integreret og begå sig i det danske samfund. Men det har også store samfundsøkonomiske konsekvenser.
Ifølge beregninger fra Finansministeriet har Danmark offentlige nettoudgifter for mere end
35 mia. kr. om året på ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Når så mange, særligt indvandrerkvinder, står uden for arbejdsmarkedet, så presser det vores forholdsvis lave grad af
ulighed – men det sætter også vores samfundsmodel under gevaldigt pres. Det truer kort sagt
vores velfærdssamfund. Derfor er det bydende nødvendigt, såvel nu som i fremtiden, at vi selv
kan kontrollere – og begrænse – antallet af flygtninge og migranter, der kommer til Danmark.
Udlændinge- og integrationspolitik er et vigtigt og højtprioriteret emne for danskerne – men
også i det politiske landskab. Det gælder både nationalt i Folketinget, men i høj grad også
lokalt, hvor integrationen skal ske. Denne udtalelse er en opdateret og overskuelig version af
DSU’s udspil til en ansvarlig, retfærdig og humanistisk udlændingepolitik, der bygger på fire
overordnede principper.

TECH G I G ANT ER NE S K A L TÆ M M E S

FIRE PRINCIPPER FOR DSU’S
UDLÆNDINGEPOLITIK
1. VI SKAL HJÆLPE FLERE OG MERE
Langt de fleste af verdens flygtninge opholder sig i nærområderne. Det er netop i konflikternes
nærområder, at vi kan hjælpe flest og mest. Lige så stor en sandhed det er, at vi ikke kan hjælpe
alle i Europa og Danmark, lige så stor en sandhed er det, at vi skal hjælpe flere og mere – og
dermed bedre end vi gør i dag.

2. VI SKAL HJÆLPE DE SVAGESTE
Vi bruger flere penge på de asylansøgere, der formår at nå Europas grænser via menneskesmuglere, alt imens vi afsætter langt færre midler til flertallet af verdens svageste, fattigste og allermest
udsatte flygtninge, der befinder sig i nærområderne. Desuden er det kun de mest ressourcestærke,
der har råd til at betale de skyhøje beløb til menneskesmuglerne – mens dem, der ikke har råd til
at flygte, lades i stikken. Det er både uholdbart, forkert og dybt uretfærdigt. Vi skal i højere grad
hjælpe flygtninge frem for migranter.

3. FLYGTNINGE SKAL HAVE MIDLERTIDIG BESKYTTELSE
Når man er flygtning, har man krav på midlertidig beskyttelse – f.eks. fordi der er opstået en
væbnet konflikt i ens hjemland. Når forholdene i hjemlandet tillader det, skal man vende hjem
og være med til at genopbygge sit hjemland. Dette grundvilkår skal praktiseres i langt større
grad, end det er tilfældet i dag. Flere skal vende tilbage til deres hjemland, så flygtninge ikke
automatisk bliver til indvandrere.

4. DANMARK SKAL OVERHOLDE INTERNATIONALE KONVENTIONER
Den danske udlændingepolitik skal altid holde sig inden for rammerne af de internationale
konventioner, som Danmark har tiltrådt. Det betyder dog ikke, at der ikke kan være argumenter
for, at de konventioner – som i øvrigt er skrevet i en helt anden tid – kan tages op til revision
og/eller genforhandles.

DET
DYSFUNKTIONELLE
ASYLSYSTEM
Vi står stadig i en historisk flygtninge- og migrantkrise.
Ikke siden 2. verdenskrig har så mange mennesker været
på flugt som i dag. Ifølge FN er 65-70 millioner mennesker på verdensplan drevet på flugt. Samtidig søger
stadigt flere (økonomiske) migranter – forståeligt nok –
mod Europa i håbet om bedre levevilkår. Desværre ender
rejsen ofte ulykkeligt. I de senere år er titusindvis af
flygtninge og migranter druknet i Middelhavet.
Det nuværende asylsystem er både dysfunktionelt,
uretfærdigt og inhumant. Faktum er, at vi reelt belønner
kyniske menneskesmuglere, der udnytter menneskers
desperate håb om en bedre tilværelse i Europa. De
sender børn, kvinder og mænd på en livsfarlig rejse over
Middelhavet. I overfyldte gummibåde – alt for ofte med
døden til følge. Med deres kyniske forretningsmodel
tjener menneskesmuglerne milliarder af kroner på andres
ulykke. Det er desværre den barske sandhed.
Mange flygter ikke fra krig og ufred. De flygter for at
forfølge drømmen om en bedre tilværelse i Europa. Vi
ved allerede nu, at den demografiske udvikling i Afrika
og klimaforandringerne i sig selv vil medføre, at migrationspresset på Europa vil vokse i de kommende årtier.
Det vil være et svigt af dimensioner – både over for dem,
der flygter og emigrerer, men også over for de europæiske lande – hvis vi lukker øjnene for det vedvarende
migrationspres. Vi er nødt til at forholde os til, at vores
nuværende asylsystem ingenlunde er indrettet til en permanent tilstrømning mod Europa, forårsaget af eksplosiv
befolkningsvækst, fattigdom og klimaforandringer.
Det grundlæggende, strukturelle problem – og dem
lokumskolde sandhed – er, at så længe folk kan kræve
spontan asyl ved Europas ydre grænser, så vil mennesker
fortsat drukne i Middelhavet; alt imens kyniske menneskesmuglere kan fortsætte deres forretning og blive
forgyldt. Derfor er der brug for et nyt og mere retfærdigt
asylsystem!

DERFOR MENER DSU:
•

Det skal ikke længere være muligt at søge spontan
asyl i Danmark.

•

Danmark skal løfte sit internationale ansvar og årligt tage imod et aftalt antal kvoteflygtninge fra en
FN-flygtningelejr.

•

Danmark skal sætte sig i spidsen for – gerne i samarbejde med andre EU-lande – at oprette et modtagecenter uden for Europa. Modtagecentret skal etableres i et såkaldt tredjeland og overholde dansk ret og
internationale regler.

•

Den danske regering skal presse på for en reform af
Schengen-samarbejdet , så de enkelte lande selv kan
bestemme, hvornår og hvor længe man ønsker at kontrollere sine egne grænser. Så længe der ikke er styr
på EU’s ydre grænser, skal den danske grænsekontrol
opretholdes.
Etableringen af et modtagecenter i et sikkert tredjeland er en vigtig og samtidig realistisk ambition.
Også internationalt har der efterhånden bredt sig
en erkendelse af, at vi ikke kan fortsætte med det
nuværende asylsystem. DSU anerkender dog, at oprettelsen af et modtagecenter uden for Europa ikke
er noget, der ser dagens lys i morgen.
Derfor mener DSU, at Folketinget skal fastsætte et
politisk loft over, hvor mange ikke-vestlige udlændinge, der kan komme til Danmark om året. Loftet
skal dog f.eks. ikke omfatte personer på midlertidigt
ophold i arbejdsregi eller midlertidigt studieophold.
Når det er nødvendigt med et sådant loft, skyldes
det, at udfordringerne med at integrere personer
med ikke-vestlig baggrund – særligt fra de såkaldte
MENAP-lande - generelt er større end personer fra
vestlige lande.

HISTORISK LØFT
AF AFRIKA
En socialdemokratisk udlændingepolitik skal gå på to
ben. Vi ønsker at begrænse antallet af flygtninge og migranter, der kommer til Europa og Danmark – både af hensyn til de europæiske samfund, men også for at undgå at
folk begiver sig ud på en livsfarlig rejse over Middelhavet
med døden til følge. Det kræver et opgør med det inhumane asylsystem, der har skabt en organiseret industri
af menneskesmugling, hvor kyniske menneskesmuglere
profiterer på, at flygtninge og migranter omkommer i
Middelhavet.
Hvis færre mennesker skal søge mod Europa, er vi også
nødt til at forbedre levevilkårene markant i de fattigste
dele af verden. Det kræver et historisk løft af Afrika. Og
det kræver internationalt ansvar og lederskab. Inden for
de næste 25-30 år – frem mod 2050 – vil Afrikas samlede
befolkningstal blive fordoblet fra 1,2 milliarder til 2,5
milliarder mennesker. Hvis ikke det internationale samfund går sammen om et historisk løft af Afrika, der helt
grundlæggende forbedrer leveforholdene, vil vi fortsat se
en permanent migrationsvandring mod Europa.

DERFOR MENER DSU:
•

Danmark skal gå forrest i EU og presse på for en
Marshall-plan til Afrika. Finansieringen af en sådan
plan skal dels ske gennem en omprioritering af EU’s
budget (herunder en markant prioritering af Afrika)
og dels gennem en omfattende reform af EU’s landbrugsstøtte. Det er desuden oplagt, at en indførelse
af skat på digitale virksomheder og finansielle transaktioner bidrager til finansieringen.

•

Danmark skal sætte sig i spidsen for etableringen af
en selvstændig Afrika-fond, der skal sætte helt nye
standarder for, hvordan det internationale samfund
kan bidrage til at udvikle det afrikanske kontinent.
Den danske Afrika-fond skal tilrettelægge et investerings- og låneprogram, der skal sparke gang i det
private erhvervsliv. Det skal ske ved at investere i den
infrastruktur, der er nødvendig for at få privat kapital ind i Afrika, og stille risikovillig kapital til rådighed for iværksættere og små virksomheder. Danmark
bør sammen med andre rige nordeuropæiske lande,
herunder de skandinaviske velfærdsstater, optage offentlig gæld og putte pengene ind i fonden. Ved at
gældsætte os beskedent i en årrække kan vi sætte
turbo på udviklingen og skabe mærkbare forandringer
på kontinentet.

•

Den danske udviklingsbistand skal hæves til 1 procent
af bruttonationalindkomsten. Dette er vel og mærke
udover investeringerne i Afrika-fonden.

Der er således tale om et internationalt forpligtende
samarbejde med historisk store investeringer i Afrika.
Som et af verdens rigeste lande skal Danmark gå forrest.
Det kræver også nytænkning – herunder en omfattende
reform – af dansk udviklingsbistand. Således skal den
danske ulandsbistand både omlægges, målrettes og
hæves. Det er forudsætningen for, at vi kan hjælpe langt
flere, langt mere og langt bedre, end vi evner i dag. Der
er gode takter i Socialdemokratiets udlændingeudspil,
der også indeholder et historisk løft af Afrika. Men DSU
ønsker at hæve ambitionsniveauet og går skridtet videre.

DSU har grundlæggende to ønsker. På den ene side skal
færre flygtninge og migranter søge mod Europa – og
dermed et opgør med det nuværende asylsystem. På den
anden side skal vi hjælpe flere og mere i nærområderne
– og dermed et historisk løft af Afrika. De to ønsker er
ikke hinandens modsætninger. De er tværtimod hinandens forudsætninger!

OPGØR MED
PARALLELSAMFUND
Forudsætningen for en vellykket integrationsindsats er
blandede boligområder, blandede skoler og blandede fællesskaber – hvor vi møder hinanden på tværs af etnicitet,
sociale og økonomiske klasser, religiøs overbevisning etc.
Det er et kernesocialdemokratisk og ideologisk princip, at
folk skal møde hinanden på tværs af forskellige baggrunde. Men det er også – og skal altid være – et væsentlig
element i integrationspolitik herhjemme.
Tanken om den naturlige integration, hvor menneskers
baggrund over tid vil miste betydning, har vist sig at være
en illusion. Størstedelen af efterkommere med ikke-vestlig
baggrund har vist sig ikke at være mere integrerede end
deres forældre. Det er desværre resultatet af mange års
mislykket integrationspolitik og -indsats.
I årtier troede vi på, at religiøs dogmatik ville forsvinde,
når bare folk lærte det danske sprog, tog en uddannelse
og fik et arbejde. Men integration handler ikke kun om at
lære sproget, være i arbejde og betale sin skat. Det handler i mindst lige så høj grad også om værdier og kulturelle
barrierer. Desværre har den ikke-vestlige indvandring til
Danmark – og en tidligere berøringsangst ift. at stille krav
til folk – resulteret i, at der i dag er områder i Danmark,
hvor friheden ikke eksisterer for alle. Alt for mange lever i
mellemøstlige parallelsamfund med negativ social kontrol
– hvor gængse normer og regler er tilsidesat til fordel for
patriarkalske familiestrukturer, tvangsægteskaber, æresdrab og et middelalderligt syn på bl.a. kvinder, ligestilling
mellem kønnene og homoseksualitet. Dertil kommer vold
i hjemmet (hustruvold og opdragelsesvold), tvang om at
gå med tørklæde, burka eller niqab, genopdragelsesrejser,
forbud mod at gå til fritidsaktiviteter m.m.
Derfor handler opgøret med parallelsamfund også om at
forebygge og bekæmpe radikalisering og islamisk fundamentalisme. Ligesom det også handler om et opgør med
muslimske hadprædikanter, der bruger deres autoritet og
platform til at prædike had mod danske/vestlige samfund
og værdier – men også mod andre religioner. Det gælder
især mod jøder. I disse mellemøstlige parallelsamfund
er islam ikke blot en religion; men snarere en ideologi,
der står over de frie og demokratiske grundværdier, som
Danmark bygger på.

DERFOR MENER DSU:
•

Alle børn i Danmark skal automatisk skrives op til en
plads i daginstitution, når de fylder 1 år. Alt for mange børn med ikke-vestlig baggrund er bagud på point,
når de starter i folkeskolen – f.eks. fordi de ikke lærer
tilstrækkeligt dansk derhjemme.

•

Der skal indføres et loft over andelen af elever med
ikke-vestlig baggrund på både skoler og ungdomsuddannelser. Konkret skal der indføres en øvre grænse
på 25 procent af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. En sådan grænse skal også bidrage til et
opgør med ”hvide” og ”brune” gymnasier.

•

De muslimske friskoler bidrager til at skabe parallelsamfund og er dybt skadelige for integrationen. Derfor
skal tilsynet med de muslimske friskoler – og religiøse
friskoler generelt – skærpes markant. Desuden bør et
loft over andelen af elever med ikke-vestlig baggrund
– hvad enten det er 25, 30 eller 50 pct. – betyde, at de
muslimske friskoler må lukke.

•

Der skal indføres en pligt til at bidrage 37 timer om
ugen for alle indvandrere på kontanthjælp og integrationsydelse. Det kan f.eks. bestå af nyttejob, virksomhedspraktik eller danskundervisning. Manglende
deltagelse skal have økonomiske konsekvenser.

NYT UDREJSECENTER
Der har været stor debat om regeringens planer om at placere et nyt udrejsecenter i Bagenkop på Langeland. DSU mener,
det er uholdbart at placere et udrejsecenter for kriminelle udlændinge på Langeland – men det er også uholdbart at fastholde
den nuværende ordning, hvor kriminelle udlændinge bor sammen med fredelige afviste asylansøgere på Udrejsecenter
Kærshovedgård i Midtjylland.
Derfor mener DSU, at der skal oprettes et nyt udrejsecenter for udlændinge på tålt ophold, udvisningsdømte kriminelle og
afviste asylansøgere, der begår alvorlige forbrydelser under deres ophold på et af de øvrige udrejsecentre. Det nye udrejsecenter skal placeres et afsidesliggende sted – f.eks. en ubeboet ø.

EN TRYG START
PÅ LIVET FOR ALLE BØRN

ALLE BØRN HAR RET
TIL ET GODT LIV
Det er en af de vigtigste socialdemokratiske frihedskampe. Vi
ved, at et barns baggrund stadig har alt for stor betydning for
om det kan få et godt liv. Hvem du er født af og opvokset hos,
er afgørende for det liv du kommer til at leve. Den socialdemokratiske frihedskamp er derfor først og fremmest at alle
børn har ret til en god og tryg opvækst, og de har ret til at
vi som samfund griber ind når omsorgspersonerne svigter.
Derfor fremlægger DSU sit bud på en ny anbringelsespolitik,
som én gang for alle skal cementere at det først og fremmest
er barnet, der har ret til et godt liv. At være forælder er ikke
en ret, det er et privilegium.
Anbringelse af et barn er et stort indgreb for både barn
og forælder, og derfor er det vigtigt, at der er de bedste
rammer. År for år spares der på det socialpolitiske område
og man kan faktisk se at der bliver fjernet flere børn i første
kvartal, når kommunekassen er fuld end i tredje og fjerde
kvartal. Vi oplever, at der i praksis i daginstitutioner, skoler
og ungdomsklubber er berøringsangst for underretninger,
særligt underretninger om børn fra etniske minoriteter
grundet kulturforskelle. Det er ikke en pædagog eller lærers
opgave at vide alt om børn, før man underretter, det er en
pædagogisk opgave at handle på de observationer man gør
ved det enkelte barn. Samtidig kan vi se en stigning i antallet af underretninger, men et fald i antallet af anbringelser.
Vi ser, at der grundlæggende er vækst i antallet af borgere
i socialforvaltningen, men den økonomisk ramme staten
beslutter bliver ikke større. Det må aldrig være økonomien,
der stopper en kommune fra at gøre det rigtige for barnet.
Derfor mener DSU også at Socialdemokratiet er nødt til at
give kommunerne mere mulighed for at bruge deres økonomi, ved at tilføje flere service- og anlægsmåltal til økonomiaftalen eller helt og adledes at fjerne budgetloven.
Der er massive problemer i forhold til at sikre alle børn en
god opvækst på nuværende tidspunkt. Hver anden anbringelse ender i et sammenbrud - det er der mange individuelle
årsager til, men vi tror, at en gentagende årsag er, at børn
bliver anbragt alt for sent i deres liv. De fleste børn bliver
anbragt efter de er fyldt 12 år, og der ligger som regel 11
dårlige år forud for dette. Det er sværere at skabe en holdbar
relation, når barnet først har lidt under traume og svigt. Der-
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for mener DSU, at det mest forebyggende, der kan gøres for
omsorgssvigtede børn er en stabil anbringelse, men dette
skal gøres ordentligt og det skal gøres rigtigt første gang.
Det er uholdbart, at der på nuværende tidspunkt sker mange
skift i anbringelserne, og at børn flere gange hjemtages for
derefter at blive genanbragt. Der er brug for mere stabilitet.
Det kræver højtuddannet personale og ordentlige plejefamilier og institutioner. Desværre ser vi en massiv mangel på
plejefamilier, og dette skyldes i høj grad de dårlige ansættelsesvilkår plejeforældre bliver ansat under.
Undersøgelser viser, at anbragte børn desværre har svære vilkår i livet end andre børn - mange ender uden en uddannelse,
nogle ender i misbrug og hjemløshed, og de fleste anbragte børn føler sig desværre som en marginaliseret gruppe i
samfundet. Vi kan se at kun 50% procent af anbragte børn får
folkeskolens afgangseksamen. Kun 24% procent får en ungdomsuddannelse. Der er altså alvorlig brug for en ny forebyggende og helhedsorienteret anbringelsespolitik i Danmark.
I Danmark er omkring 13.500 børn anbragt udenfor hjemmet.
De fleste er anbragt frivilligt, altså med samtykke fra de
biologiske forældre. Den frivillige anbringelse mener vi er
den mest hensigtsmæssige løsning for alle parter, hvis et
fornuftigt samarbejde kan etableres, men vi mener samtidig
også at det er på tide at samfundet lægger en ny linje over
for forældrene. Forældre får på nuværende tidspunkt alt for
mange chancer, og mange børn bliver ikke fjernet fordi dette
skal gøres med tvang - og det er dyrere.
Der er i disse år et politisk ønske om flere tvangsadoptioner,
men i DSU forholder vi os skeptisk til denne udvikling. Vi
tror på, at de fleste børn har et basalt behov for at kende
sit ophav og historie for at kunne forlige sig med det svigt,
det er, at ens forældre ikke kan passe på én og vi frygter, at
tvangsadoptionerne mere er en spareøvelse, end det reelt vil
give børnene den pædagogisk omsorg af kompetente plejeforældre eller på den rette institution, som de har behov for.
På de næste sider fremlægges en række forskellige politiske forslag, som vi mener vil skabe en helhedsorienteret
og forebyggende anbringelsespolitik.

DSU POLITISK UDSPIL

DEL 1:

TIDLIG FOREBYGGELSE
ER NØGLEN
•

Bedre uddannelse til fagpersoner (sundhedsplejersker,
sygeplejerske, jordemødre, familiekonsulenter mm.), der
har med kvinders graviditet at gøre. Uddannelsen skal
have særligt fokus på underretninger, opsøgende arbejde
og tegn på mistrivsel allerede præ fødsel.

•

Kommunerne skal forpligtes til at første undersøgelse af
gravide kvinder ved sundhedsplejersker skal ske allerede
tidligt i graviditeten . Her tænkes i løbet af første trimester. Dette er særligt vigtigt for førstegangsfødende og
socialt udsatte forældre.

•

Der skal oprettes familiehuse i hver kommune, der
kan stå for den ambulante behandling, mens der skal
oprettes regionale døgninstitutioner hvor forældre, der
er i fare for at skade barnet under graviditeten, skal bo
indtil fødsel, for at sikre at barnet tager mindst skade.
Disse familiehuse kan i så vidt omfang muligt forankres
i nuværende døgninstitutioner for børn (børnehjem),
eftersom der i forvejen er utrolig meget viden samlet hos
fagpersonalet på disse institutioner.

•

Udsatte kommende forældre skal påbydes at deltage i
forberedende forældrekurser i de nyetablerede familiehuse. Det skal også være sådan, at forældre kan tvinges
til at flytte ind i familiehusene et antal måneder før fødsel, så det faglige personale kan gøre hvad de kan for at
give barnet så godt et grundlag som muligt præ fødsel.

•

Forældre, der er i en udsat gruppe, men hvor man ikke
umiddelbart vurderer, at der skal være en anbringelse,
skal have tilbud om ambulant behandling i familiehusene.

•

Den ambulante behandling tænkes som udgangspunkt
i undervisningsforløb om emner som graviditet, fødsel,
forventninger til forældreroller, amning, kost og barnets
udvikling mm. Behandlingen rækker over flere faggrupper, men det er sygeplejerskerne der skal være den
gennemgående fagperson i forløbene.

•

Beslutningen om anbringelse skal tages, så vidt muligt,
senest i 7. graviditetsmåned, sådan at både forældre og
kommunen kan forberede sig på anbringelsen.

•

Det er et politisk mål for DSU, at flere børn anbringes fra
fødsel og senest inden de er 3 år gamle. Det betyder, at
der hurtigere skal handles på underretning, og det betyder, at forældre skal have færre chancer end de får i dag.

•

Det skal være udgangspunktet, at søskende til anbragte
børn også skal anbringes, og hvis muligt samme sted.
Dette skal foregå automatisk medmindre man kan se
kraftige forbedringer af forældrekompetencen hos de
biologiske forældrene.

•

DSU foreslår, at der skal indføres en ny mulighed for
permanent anbringelse hvor barnet bliver anbragt uden
mulighed for hjemtagelse i 5, 10 eller 15 år. I dette tidsrum
skal det ikke være muligt for forældre at få hjemtaget
barnet, og dette skal skabe ro for både barnet, plejeforældrene og de biologiske forældre. Dette skal være et alternativ til Socialdemokratiets forslag om at øge antallet
af tvangsadoptioner. Samtidig skal barnet til enhver tid
kunne nægte samvær med sine biologiske forældre.

•

Hvis der ikke foretages en permanent anbringelse skal
der være omfattende arbejde med forældrene under hele
anbringelsen for at øge deres kompetencer, så muligheden for en hjemtagelse gøres bedre. Det kunne f.eks.
være hjælp til økonomistyring, misbrugsbehandling,
terapi, kurser i konflikthåndtering mm. Dette arbejde kan
med fordel ske i familiehusene.
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DEL 2:

BEDRE VILKÅR FOR
PLEJEFAMILIER
•

Netværksplejefamilier skal fuldstændig ligestilles med
almindelige plejefamilier. Det betyder, at de skal have
samme løn-og arbejdsvilkår og alle andre uligheder mellem de to familieplejeanbringelsesformer skal ophøre.

•

DSU arbejder for, at der skal indføres en ny lønmodel,
som skal sikre bedre og mere stabile lønforhold for
landets plejefamilier. Det er afgørende for at sikre mere
stabile anbringelser og bedre vilkår for plejefamiliernes
arbejde, så både barnet og plejefamilierne sikres, at
opholdet ikke bliver afbrudt, fordi der opstår uoverensstemmelser i forhold til vederlag. Derfor foreslår DSU
konkret, at kommunerne skal forpligtes til at bruge
gennemsnitsmodellen for honorering af plejefamilier,
således lønnen forhandles ved opstart af anbringelsen,
og derefter kun genforhandles hvis barnets udvikling
bliver markant dårligere. Dette vil øge incitamentet
for at være plejefamilie, eftersom der vil være ro om
økonomien igennem hele forløbet.

•

DSU arbejder for at KL skal indgå overenskomst med
plejefamilierne, således spørgsmål om honorering, pension, opsigelsesvarsel mm. kan aftales mellem parterne
og derfor ikke skal være genstand for skiftende politisk
flertal. Overenskomst skal indgås med SL.

•

Alle plejefamilier skal igennem et obligatorisk grundkursus i emner som håndtering af udsatte børn, børns
udvikling, forventninger til børn, den svære samtale mm.
Den konkrete grunduddannelse afhænger af hvilket barn
familien skal have i familiepleje. Derudover skal plejefamilier have ret og pligt til 2 ugers selvvalgt efteruddannelse om året.

•

Alle plejefamilier skal knyttes til en kommunal
eller regional enhed med specialistviden og faglig
sparring. Dette værende familieplejekonsulenter eller
en specialiseret institution, hvor de har let adgang til
vejledning og akut støtte.

4 / EN TRYG START PÅ LIVET FOR ALLE BØRN

•

Alle plejefamilier skal have mulighed for aflastning.
Plejeforældre er på arbejde hver eneste dag, døgnet
rundt. Det er en selvfølgelig en forudsætning, når det
anbragte barn skal være en naturlig del af familien, men
pleje af anbragte børn kan være en meget hård belastning, og alle mennesker har brug for fritid. Derfor er det
vigtigt, at alle plejefamilier har ret til muligheden for aflastning, og der skal derfor findes flere aflastningsfamilier og oprettes flere aflastningspladser på institutioner.

•

I forbindelse med barnets 18-års fødselsdag skal
plejefamilierne i højere grad have information om
voksenadoption, således det bliver nemmere at
adoptere barnet og fortsat støtte plejebarnet, bl.a.
ved arveret, hvis begge parter ønsker dette.

DSU POLITISK UDSPIL

DEL 3:

SKOLELIVET SKAL FORBEDRES
FOR DE ANBRAGTE BØRN
•

Staten skal finansiere en pulje, der skal etablere et
specialiseret tilbud for anbragte børn i deres skoleforløb.
Målet er at alle anbragte børn skal tilbydes et forløb
under deres folkeskolegang hvor de får hjælp. DSU peger
på at udgangspunktet skal være i programmet Lær-ForLivet, hvor anbragte børn får tilknyttet en frivillig mentor
og kommer på undervisningskolonier om sommeren såkaldte “learningcamps”.

•

Studerende på læreruddannelsen skal uddannes i reglerne
omkring underretninger, undervisning af og arbejde med
socialt udsatte unge, således der også i folkeskolen findes
kompetencer til at understøtte de unge. Dette vil ligeledes
skabe grundlag for at styrke det tværfaglige samarbejde
mellem pædagogerne og lærerne på skolerne.

•

Kommunerne skal ansætte skole- og daginstitutionssocialrådgivere til at være til stede på folkeskolerne for at
etablere kontakt mellem barn/forældre og kommune og
understøtte lærerne.
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DEL 4:

ET MINDRE KOMPLICERET OG
STABILT SAGSBEHANDLINGSFORLØB
•

Det skal vedtages, at der i sagsbehandlingsforløb for
udsatte børn i kommunerne skal være to socialrådgivere
tilknyttet. De skal køre et såkaldt parløb, hvor den ene er
ansvarlig for barnet, mens den anden er tilknyttet som
sparringspartner. Dette skal gøres for at skabe stabilitet
i den unges sagsbehandlingsforløb og for at socialrådgiverne har en sparringspartner. Når sagsbehandleren
præsenteres første gang, skal der være billede på den
sag, der sendes til barnet fra kommunen.

•

I nogle kommuner er strukturen for sagsbehandlingen
for anbragte børn bygget op omkring specialiserede
områder som fx institutioner, plejefamilier etc. Det
betyder at sagsbehandleren i stedet for at følge barnet
følger områder. DSU mener, at det skal være et princip,
at sagsbehandlere følger barnet og ikke områder.

6 / EN TRYG START PÅ LIVET FOR ALLE BØRN

•

Der skal skabes et formaliseret tværfagligt samarbejde
omkring barnet/den unge med relevante fagpersoner,
der sammen med barnet/den unge skal finde den rigtige
løsning i fællesskab.

DSU POLITISK UDSPIL

DEL 5:

ET STABILT ØKONOMISK GRUNDLAG
•

Den ramme, som staten sætter for kommunerne,
skal følge demografien.

•

Udgifterne ved anbringelse, efterværn, tvangsfjernelse
og tvangsadoption skal afholdes i højere grad af staten.
Det må aldrig være økonomien, der bestemmer hvorvidt
en anbringelse, og særligt en tvangsanbringelse, skal
gennemføres. DSU foreslår en refusionsmodel, hvor
staten skal refundere 60% af kommunernes udgifter til
anbringelser ligegyldigt hvilken anbringelse, der er tale
om. Dette skal foregå over DUT-tilskuddet.

•

DSU mener, at serviceloftet skal hæves, så der er råd til
ordentlig kommunal sagsbehandling. Kommunerne kan
øge deres budget til sagsbehandling, så socialrådgiverne
får mere tid til det enkelte, udsatte barn.

•

Kommunerne skal forpligtes til at forbedre arbejdsmiljøet
for sagsbehandlerne, så markant færre socialrådgivere går
ned med stress. Alt for mange sagsbehandlere døjer med
stress, og det går i sidste ende ud over de udsatte børn.

•

Ved flytning til ny kommune skal alle sagsakter overgå
vedrørende familien til den nye kommune, så vi forhindrer udsatte familier i at blive “nomadefamilier” - vi har
desværre set for mange børn, der ikke er blevet fjernet,
fordi at familierne flyttede så snart kommunen kom på
sporet af dem.

•

Vi foreslår, at der bliver oprettet en central database,
hvor alle kommuner skal indsende sagsakter vedrørende
udsatte familier og børn, således at børnene ikke falder
mellem to stole i tilfælde af at familien flytter eller
barnet skal gå i skole eller bo på institution i en anden
kommune end hjemkommunen.
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12 VEJE TIL EN MERE
PRAKTISK FOLKESKOLE
Kløften mellem drengene og pigerne i folkeskolen vokser i disse år. Pigerne trives og klarer sig
godt, mens flere og flere drenge sakker bagud, klarer sig dårligt og mister motivationen for at
gå i skole. Det viste en analyse fra tænketanken Kraka i starten af 2021.
En del af problemet kan forklares med, at folkeskolen i de senere år er blevet mere og mere
boglig og til gengæld mindre og mindre praktisk. På Christiansborg står politikere i kø for at
kræve flere undervisningstimer i Dansk og Matematik, mens undervisningen i de praktiske fag
ikke bliver prioriteret i samme grad.
Hvis vi på én og samme tid insisterer på en lang skoledag og holder stædigt fast i, at almindelig tavleundervisning skal have forrang for praksisnære undervisningsmetoder, så gør vi kun
problemet større. Børn lærer forskelligt, og det skal vores folkeskole afspejle. Ellers taber vi en
stor gruppe af særligt drenge og arbejderklassebørn.
Det socialdemokratiske dannelsesideal har altid bestået i, at børn og unge rustes bedst til voksenlivet med en blanding af gode praktiske, boglige og sociale færdigheder. Det dannelsesideal
har vi i alt for mange år svigtet i folkeskolen, hvor de praktiske færdigheder er blevet set ned
på, dømt ude eller har måttet vige for flere undervisningstimer i boglige færdigheder.
DSU har længe kæmpet for, at de praktiske fag skal fylde mere i folkeskolen. Men hvis praksisfagligheden skal styrkes, og vi skal have alle elever med, så er det ikke nok, at der blot sættes
flere timer af til håndværk og design. Der er tværtimod brug for, at praksisfaglighed og anvendelsesorienteret undervisning i langt højere grad kommer til at gennemsyre hele folkeskolen
– det gælder også de fag, der traditionelt betragtes som boglige eller teoretiske.
Nu er det på tide, at undervisningen i folkeskolen bliver mere praktisk og mere orienteret mod
den virkelighed, som skoletiden skal forberede vores børn til. Derfor har DSU udviklet 12 politiske forslag, der tilsammen skal skabe en bedre og mere praktisk folkeskole.
Virkeligheden skal mere ind i undervisningen. Og undervisningen skal mere ud i virkeligheden.

TECH G I G ANT ER NE S K A L TÆ M M E S

1

SAMMENSÆT LOKALE
FORLØB MED ÅBEN SKOLE

Skoledagen skal være langt mere praksisorienteret og
tættere på virkeligheden, så vi kan få alle elever med. Derfor
mener DSU, at kommunerne skal sætte en ambition om, at
det lokale erhvervsliv, civilsamfund og foreningsliv i langt
højere grad skal inddrages i folkeskolen.
Et tæt samarbejde mellem folkeskolerne og lokalsamfundet
kan gøre skoledagen mere spændende og interessant for
eleverne og samtidig styrke den lokale sammenhængskraft.
Den åbne skole og samarbejdet med civilsamfundet skal
bruges til både at styrke elevernes trivsel og læring.
Vi bliver nødt til at anerkende, at ikke alle børn og unge
lærer lige godt på alle måder. Folkeskolen skal både være et
sted for de elever, der kan lide tavleundervisning i klassen,
og dem, der lærer bedst udendørs, med værktøj i hånden
eller i samarbejde med andre elever.
DSU foreslår, at hver enkelt kommune skal sammensætte
forskellige forløb, som de enkelte folkeskoler og skoleklasser
kan tilmelde sig. På den måde bliver det nemmere for lærerne at realisere den åbne skole og et tæt samarbejde med
lokalsamfundet ude på den enkelte folkeskole.

2

LAV FLERE PRAKTISKE
FORLØB I FOLKESKOLEN

I dag går rigtig mange elever ud af folkeskolens 9. klasse
uden at have den fjerneste idé om, hvordan man løser helt
basale, praktiske hverdagsudfordringer som at ordne en
stoppet vandhane, vaske tøj, lave husholdningsbudget eller
udfylde en årsopgørelse til SKAT.
Som samfund kan vi selvfølgelig godt tillade os at have en
forventning om, at børn og unge lærer de mest basale hverdagsfærdigheder hjemmefra. Men det er blot et faktum, at
mange unge har svært ved at ordne deres privatøkonomi og
andre praktiske ting korrekt, og f.eks. fylder SKAT meget lidt i
matematik og husgerning meget lidt i madkundskab.
Derfor foreslår DSU, at der indføres flere praktiske forløb i
folkeskolen, hvor eleverne skal lære at løse basale, praktiske
hverdagsudfordringer i hjemmet. Derudover skal praktiske
udfordringer i højere grad inkluderes i den almindelige, boglige undervisning.

3

STYRK SAMARBEJDE MELLEM
FOLKESKOLER OG ERHVERVSSKOLER

Alt for mange folkeskoler samarbejder i dag enten slet ikke
eller næsten ikke med den lokale erhvervsskole. Det er en
skam – for hvis folkeskolerne i højere grad inddrog den lokale
erhvervsskole, f.eks. i undervisningen i de praktiske fag eller
”Den Praktiske Projektopgave”, ville det være muligt at løfte
kvaliteten og samtidig bygge bro til erhvervsuddannelserne.
Derfor foreslår DSU, at kommuner – hvor der er en lokal
erhvervsskole – skal lave et forpligtende samarbejde mellem
folkeskolerne og erhvervsskolerne, der blandt andet indeholder undervisning, temaforløb og mulighed for at lave Den
Praktiske Projektopgave på erhvervsskolen. Derudover skal
det være muligt for eleverne at vælge flere praktiske valgfag,
der afvikles på erhvervsskolerne.

4

ERHVERVSSKOLE-LÆRERNE
SKAL UD PÅ FOLKESKOLERNE

Det er vigtigt, at folkeskolens undervisning ikke kun er
baseret på teoretisk tavleundervisning, hvor det forventes,
at alle elever kan sidde stille og lytte efter time efter time.
Hvis man udelukkende indretter skoledagen på den måde, er
det klart, at ikke alle kan trives og lære lige godt. Alt tyder
på, at særligt folkeskolens drenge har svært ved ensformig
tavleundervisning.
DSU foreslår, at der lokalt sættes mål om i højere grad at
inddrage erhvervsskolelærere i folkeskolens undervisning.
Erhvervsskolelærere kan inviteres ind som gæstelærere eller
til at varetage længere undervisningsforløb i deres fag.
Indsatsen med at få flere erhvervsskolelærere ud på folkeskolerne skal kombineres med, at folkeskoleklasserne kan
besøge og blive undervist i værkstederne på erhvervsskolerne. På denne måde kan undervisningen gøres mere praksisorienteret og virkelighedsnær, samtidig med at eleverne
bliver præsenteret for erhvervsskolerne.

5

INDFØR OBLIGATORISK BROBYGNING
PÅ EN ERHVERVSUDDANNELSE

Alt for mange udskolingselever kommer aldrig i brobygning
på en erhvervsuddannelse. I stedet vælger de to forskellige
gymnasiale uddannelser og bliver dermed aldrig præsenteret
direkte for erhvervsuddannelserne.
Det er en skam. For hvis flere elever fik øjnene op for mulighederne ved at tage en erhvervsuddannelse, ville flere
formentlig gøre det. Og selv hvis man er afklaret om, at man
ikke vil tage en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, er
det kun godt, hvis man får en større forståelse for, hvad der
foregår på erhvervsskolerne.

3

DSU foreslår derfor, at alle folkeskoleelever fremover skal
vælge mindst én erhvervsuddannelse, som de vil besøge i
et brobygningsforløb.

6

INDFØR OBLIGATORISK
ERHVERVSPRAKTIK I UDSKOLINGEN

I dag kan elever i folkeskolens 8., 9. og 10. klasse vælge en
uges erhvervspraktik på et af klassetrinnene.
Erhvervspraktik i udskolingen er et vigtigt redskab til at
styrke folkeskoleelevernes viden om og føling med arbejdsmarkedet. Desværre er erhvervspraktikken i årevis blevet
udhulet, og i dag må eleverne mange steder selv sætte
erhvervspraktikforløb i stand.
DSU foreslår, at der indføres en uges obligatorisk erhvervspraktik i både 8. og 9. klasse, så alle elever får oplevelsen af
at besøge en arbejdsplads. Kommunerne, arbejdsmarkedets
parter og UU-vejlederne skal arbejde sammen om at sammensætte og strukturere spændende erhvervspraktikker for
eleverne. Eleverne skal altid kunne få hjælp af deres UU-vejleder til at sætte et erhvervspraktikforløb i stand.

7

GENETABLER BALANCEN MELLEM
BOGLIGE OG PRAKTISKE FÆRDIGHEDER

Hvis vi skal skabe en mere praktisk folkeskole og få alle
børn med, er det ikke nok blot at styrke de praktiske fag som
håndværk og design. Der er brug for, at praksisfaglig, virkelighedsnær og anvendelsesorienteret undervisning i langt
højere grad gennemsyrer alle folkeskolens fag.
DSU foreslår, at folkeskolens læreplaner og undervisningsmidler revideres, så praktisk dannelse og en konkret tilgang
til læring kommer til at fylde mere – også i de fag, der
traditionelt betragtes som boglige.

8

PRAKSISFAGVEJLEDER
I KOMMUNERNE

Hvis vi skal sikre mere praksisnær undervisning i de boglige
fag, er det en afgørende forudsætning, at lærerne kan få
hjælp og bistand til udvikle nye praksisorienterede undervisningsforløb. Det skal være så nemt for lærerne som muligt at
få inspiration til spændende og virkelighedsnær undervisning.
Derfor foreslår DSU, at der i hver kommune ansættes en
praksisfagvejleder med overordnet ansvar for at sikre praksisfagligheden på kommunens folkeskoler.
Praksisfagvejlederen skal desuden have ansvaret for, at
kommunens folkeskolelærere får et kompetenceløft i
praksisorienteret retning, så de i højere grad kan inddrage
nye læringsmetoder og praktisk-musiske kompetencer i
undervisningen. Lærerne skal løbende kunne få sparring og
opkvalificering.

9

SKAB BEDRE RAMMER OM
DE PRAKTISK-MUSISKE FAG

Det er et stort problem for den praktiske undervisning på
folkeskolerne, at værksteder, madkundskabslokaler og musiklokaler mange steder er meget mangelfulde. Der mangler nyt
værktøj i sløjdlokalerne, og der sættes alt for få midler af pr.
elev til madkundskab samt håndværk og design. Den manglende prioritering af de praktiske fag stikker en kæp i hjulet
på ambitionen om en mere praksisnær folkeskole.
DSU foreslår, at der afsættes et stort beløb på finansloven
til at opgradere værksteder, musiklokaler og madkundskabskøkkener på folkeskolerne. Desuden mener DSU, at der lokalt
skal sættes flere penge af pr. elev til materialer i håndværk
og design og råvarer i madkundskabsundervisningen.
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STYRK KOMPETENCEDÆKNINGEN
I DE PRAKTISK-MUSISKE FAG

Mere end hver tiende undervisningstime i de danske
folkeskoler varetages af ufaglærte vikarer eller lærere,
der ikke har linjefagskompetence til at undervise i det
pågældende fag. Det er uholdbart, og det rammer særligt
de praktisk-musiske fag hårdt.
I musik er kompetencedækningen 87,2 %, mens den for
håndværk og design og for madkundskab er hhv. 84,5 %
og 77,5 %. I billedkunst er kompetencedækningen helt
nede på 70,7 %.
DSU mener, at kommunerne skal fastsætte konkrete
måltal for at styrke kompetencedækningen i hvert af de
praktisk-musiske fag. Derudover skal det statslige mål for
fuld kompetencedækning i skoleåret 2025/2026 suppleres
af et selvstændigt mål om fuld kompetencedækning i hvert

4

af de praktisk-musiske fag i 2025/2026. Der skal tages højde
for inddragelse af erhvervsskolelærere i undervisningen.
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FLERE FOLKESKOLEELEVER
SKAL MØDE ERHVERVSUDDANNELSERNE

Mange folkeskoleelever stifter i dag med bekendtskab med
erhvervsuddannelser i forbindelse med brobygningsforløb.
Det er godt. Men det er et mål for DSU, at barriererne mellem
folkeskolerne og erhvervsskolerne i højere grad bliver brudt
ned. Derfor mener, vi at folkeskoleeleverne i højere grad skal
møde erhvervsskolerne i udskolingen.
DSU foreslår, at alle folkeskoleelever i 8. eller 9. klasse skal
i brobygning på mindst én erhvervsuddannelse. Derudover
foreslår vi – inspireret af Aarhus Kommune – at alle elever
skal vejledes om mulighederne ved at tage en erhvervsuddannelse.
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SPLIT HÅNDVÆRK
OG DESIGN OP

Med folkeskolereformen slog man sløjd- og håndarbejdsfagene sammen til fusionsfaget ”håndværk og design”. Det har
skabt en række problemer på skolerne, hvor det oftest kun er
de nyuddannede lærere, der har linjefagskompetence i selve
håndværk og design-faget.
Langt de fleste lærere har udelukkende kompetencer i håndarbejde eller sløjd, og dermed risikerer den ene del af faget
hurtigt at fortrænge den anden. Det er først og fremmest
problematisk, hvis ikke eleverne opnår kompetencer i både
sløjd og håndarbejde. Men vi risikerer også særligt at tabe
drengene, hvis klassiske opgaver i træ- og metalsløjd ikke
prioriteres.
DSU foreslår derfor, at håndværk og design-faget splittes op,
så det igen deles i et håndarbejdsfag og et sløjdfag.

Alle udskolingsklasser skal mindst én gang deltage i lokale
EUD-messer, hvor de forskellige fag på erhvervsskolerne har
mulighed for at præsentere sig for eleverne. Derudover skal
alle 8.-klasser deltage i introdagene i forbindelse med DM i
Skills, der afvikles på erhvervsskoler i hele landet forud for
det årlige DM i Skills.
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FRIHED TIL
ALLE UNGE

NU SKAL VI SIKRE
RIGTIG FRIHED!
I Danmark er de fleste af os unge utrolig privilegerede. Vi har mulighed for at tage en gratis uddannelse, rejse ud og opleve verden og spare penge sammen til at kunne købe en bolig. Vi kan
feste med vores venner og være kærester med dem, vi vil. Vi kan i det hele taget nyde livet som
ung uden at skulle opleve at blive kigget skævt til eller få vores muligheder begrænset. Sådan er
det heldigvis for langt de fleste af os – men desværre ikke for alle. Der er stadig unge mennesker
i Danmark, som bliver holdt tilbage. Der er unge, der oplever at få frataget muligheder – eller
oplever at blive diskrimineret, så mulighederne aldrig opstår.
For Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) har frihed altid været det overordnede mål.
Sådan har det været i mere end 100 år, og sådan vil det også være i fremtiden. Med dette udspil
kalder DSU til kamp for de unge, som i dag er begrænset i deres frihed.
DSU’s frihedskamp er en kamp for, at alle mennesker skal have mulighed for at sætte sig bag
rattet i deres eget liv. Coronakrisen har store konsekvenser for unge. Selvom nedlukningen af
Danmark har været nødvendig, må vi samtidig erkende, at de mange corona-restriktioner og
myndighedernes retningslinjer, herunder forsamlingsforbud og (selv)isolation, har begrænset
unges frihed på en helt særlig måde.
De nyeste tal fra HOPE-projektet, der undersøger danskernes adfærd og trivsel under coronakrisen, viser, at 40 procent af de unge føler sig ensomme, stressede eller på anden vis mistrives. Det
er det højeste niveau, siden Danmark første gang lukkede ned i foråret 2020. Tallet var i forvejen
højt før coronakrisen.
Det kalder på politisk handling. Vi må ikke tabe en hel generation af unge på gulvet. Der skal
investeres massivt i unges trivsel og mentale sundhed, så vi kan holde hånden under den generation af unge, der har fået begrænset deres frihed pga. coronakrisen. Derfor indgår ”Frihed for
unge efter corona” også som en vigtig søjle i DSU’s frihedsudspil, som er vores bud på, hvordan vi
sikrer mere frihed for unge og kommer frihedsbegrænsningen for disse grupper til livs.
God læselyst!

TECH G I G ANT ER NE S K A L TÆ M M E S
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FRIHED FOR UNGE EFTER CORONA!
Unge er mere ensomme og stressede end på noget andet tidspunkt under coronakrisen. Den stigende mistrivsel blandt unge
kan få langsigtede konsekvenser. Mange unge er desuden blevet arbejdsløse, og nyuddannede har svært ved at få et job efter
at have dimitteret fra deres uddannelse. Vi ved af erfaring, at
økonomiske kriser især rammer unge hårdt. Ungdomsarbejdsløshed kan sætte sig fast og trække dybe spor ind i voksenlivet.
Det kan blive langvarigt og føre til langtidsledighed.
Arbejde er det fineste fællesskab, der findes. Fra lykkeforskningen ved vi, at dét at have et arbejde – sammen med oplevelser – er det, der giver mennesker mest lykke. Det stemmer
helt overens med det socialdemokratiske værdikompas. Derfor må det socialdemokratiske svar i kølvandet på coronakrisen også være at give unge mennesker bedre muligheder for
arbejde og uddannelse; men også oplevelser og fællesskab,
som har været en stor mangelvare under corona-pandemien.
Vi skal løfte ungdommen ud af coronakrisen og ind i fremtiden. DSU foreslår følgende initiativer:

ØKONOMISKE INCITAMENTER TIL AT
ANSÆTTE UNGE NYUDDANNEDE
Mange nyuddannede har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er få jobs, stigende arbejdsløshed, og nyuddannede ender oftest bagerst i jobkøen. Det er derfor bydende nødvendigt med et særskilt fokus på at få nyuddannede i
arbejde. Gennem økonomiske incitamenter skal både private
virksomheder og den offentlige sektor motiveres til at ansætte
flere unge nyuddannede. DSU foreslår følgende tiltag:
»

Privat sektor: En lønrefusionsmodel for de første tre-seks
måneder og/eller en skatterabat for virksomheder, der ansætter unge nyuddannede.

»

Offentlig sektor: En statslig kompensationsordning, hvor
staten kompenserer kommuner og regioner for at ansætte
unge nyuddannede.

Der er høj dimittendledighed inden for visse brancher, hvilket
betyder at en stor del af de nyuddannede i forvejen på dagpenge. Derfor vil de ekstra økonomiske udgifter ved en statslig kompensationsordning være relativt begrænset.
STRATEGISKE, LUKRATIVE
UDDANNELSESÅBNINGER
Manglen på faglært arbejdskraft er en bombe under vores velfærdssamfund. Derfor bør der tages nye midler i brug for at
sikre, at flere unge tager en uddannelse inden for de områder,
hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft. DSU foreslår
at give alle unge, der starter på en af de såkaldte fordelsuddannelser eller STEM-uddannelser2, en økonomisk gulerod
– i form af en startbonus – svarende til fire måneders SU. Et
sådant tiltag har flere fordele:
1) Der vil være flere unge, der starter på en uddannelse inden
for de fag, hvor der er stor mangel på arbejdskraft.
2) Elever og studerende vil få penge mellem hænderne, der
kan bidrage til at kickstarte det private forbrug og stimulere
dansk økonomi.
3) Pengene vil kunne bruges på oplevelser, der kan være
med til at afbøde ensomhed og mistrivsel som følge af
coronakrisen.
Beløbet skal betales i rater. Dropper man ud af sin uddannelse, skal startbonussen naturligvis betales tilbage.

1 UVM: Liste over fordelsuddannelser 2021
2 Science, technology, engineering. mathematics

SÆRLIGE RABATTER OG FAVORABLE LÅN
TIL EFTERSKOLE- OG HØJSKOLEOPHOLD
Unge mennesker har brug for stærke fællesskaber. Men coronakrisen har sat hverdagens fællesskaber på standby – og den
har vist, at forskellene mellem os bliver tydeligere, når vi er
afskåret fra de fællesskaber. Særligt de unge, som i forvejen
var udsatte eller psykisk sårbare, er kun kommet i større risiko
for langsigtet mistrivsel. Det er fællesskabets opgave at sikre,
at alle unge kommer med, så vi ikke efterlader nogen på perronen. Derfor bør der gives rabat til unge fra lavindkomstfamilier til et efterskole- eller højskoleophold i 2021-2022. I den
forbindelse skal kommunerne gøre en særlig indsats for rekruttere unge. Desuden skal højskolerne forpligtes til at gøre
deres tilbud relevant for alle slags unge og ikke kun dem fra
den øvre middelklasse og de mest velstillede hjem.
DSU mener, at følgende initiativer bør iværksættes:
»

Særlige rabatter eller stipendier til udsatte unge med henblik på et ophold på en efterskole eller højskole.

»

En statslig fond, hvor forældre og unge i lavindkomstgruppen kan tage et favorabelt lån til et efterskole- eller
højskoleophold. Lånet skal tilbagebetales til en lav rente,
svarende til renten på de attraktive SU-lån.
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JOBÅBNINGER TIL UNGE OG
AFBØDNING AF CORONA-EFTERSLÆB
Særligt sundhedssektoren og landets folkeskoler står med et
stort efterslæb i kølvandet på coronakrisen. DSU mener, at
der bør afsættes penge til midlertidigt at ansætte folk, der
kan tage sig af de mere praktiske og administrere opgaver
for på den måde at aflaste sundheds- og plejepersonale m.m.
Samtidig bør der ansættes et stort antal lærervikarer som
hjælpeundervisere, således at der i en periode sikres en tolærerordning i fag som Dansk, Matematik og Engelsk. Det skal
bidrage til, at eleverne kan indhente det faglige efterslæb,
der må forventes at være kommet efter længere perioder med
online-undervisning som følge af corona-nedlukningen.

SOCIALE AKTIVITETER I HØJSÆDET PÅ
FOLKESKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER
Velfærdssamfundets stærke institutioner, særligt folkeskolen
og ungdomsuddannelser, udgør en væsentlig rolle i børn og
unges dagligdag. Det betyder også, at der hviler et særligt
ansvar hos disse fællesskabsinstitutioner ift. at styrke børn
og unges trivsel i kølvandet på coronakrisen.
Derfor bør alle skoler forpligtes til at facilitere flere sociale
aktiviteter med formålet om at knytte eleverne tættere sammen igen. Der bør desuden være et særligt fokus på at løfte
de sociale kompetencer hos de mest udsatte børn og unge.
Hvis det skal lykkes, kræver det en stærk ramme og en ordentlig facilitering af den sociale indsats. Derfor bør regeringen
sammen med kommunerne afsætte en pulje til dette formål,
så skolerne – gerne med inddragelse af elevrådene – kan afholde flere sociale arrangementer end normalt.

EKSTRA OPTAG AF VÆRNEPLIGTIGE
Mange unge får brug for motivation og struktur i deres i deres tilværelse på den anden side af coronakrisen. Erfaringerne
viser, at Forsvaret og Beredskabsstyrelsen har en helt særlig
evne til at løfte unge menneskers selvtillid og selvværd.

INDFØRELSE AF RET TIL FRITIDSPAS
Det er et princip for DSU, at størrelsen på dine forældres
pengepung ikke må afgøre dine muligheder i livet. Alligevel er
der desværre mange børn og unge i Danmark, som er afskåret
fra foreningslivet af (socio)økonomiske årsager. Det er en af
de største uretfærdigheder i vores velfærdssamfund.
DSU mener, at alle børn og unge har ret til et godt fritidsliv
og fortjener at blive en del af fællesskabet. Heldigvis har flere kommuner allerede indført en fritidspasordning. Et såkaldt
fritidspas kan give udsatte børn og unge mulighed for at få
et aktivt og meningsfuldt fritidsliv. Vi ved, at deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med jævnaldrende kan medvirke til at
skabe nye sociale relationer og bryde den negative sociale arv
for udsatte børn og unge.
Derfor foreslår DSU, at fritidspasset midlertidigt bliver gjort
til en rettighed på nationalt plan, så fritidspasset udbredes til
alle kommuner med 100 procent kontingentfritagelse. Et godt
fritidsliv og deltagelse i foreningslivet spiller en afgørende
rolle, hvis vi skal komme den stigende mistrivsel blandt børn
og unge til livs.

ØKONOMISK HÅNDSRÆKNING
TIL SOMMERAKTIVITETER
Corona-nedlukningen og de manglende fællesskaber har
store konsekvenser for børn og unge. Og som socialdemokrater tilsiger vores sociale kompas at have blikket stift rettet
mod de udsatte børn og unge, der lider store afsavn under
coronakrisen. DSU ser med stor bekymring på de mange børn
og unge, der ikke får mulighed for nogle gode oplevelser i
deres sommerferie. Det kan f.eks. skyldes, at familiens økonomi er ekstraordinært presset, eller at forældrene skal arbejde
ekstra for at indhente det tabte – f.eks. hvis man som forælder
er ansat i turismeerhvervet, herunder hotel- og restaurationsbranchen, servicesektoren mv.
DSU foreslår, at regeringen – i samarbejde med kommunerne
og organisationer som Dansk Folkehjælp, Røde Kors, Red Barnet etc. – afsætter penge til at sikre, at alle børn og unge kan
komme med på sommerkolonier/lejrture og i øvrigt udvider de
kommunale sommerferietilbud til børn og unge.

Derfor foreslår DSU, at man ekstraordinært øger optaget af
frivillige værnepligtige i Forsvarets tre værn3 og beredskabet
i år 2021 og 2022. Flere skal have mulighed for at få den oplevelse og opnå de kompetencer, det giver at aftjene værnepligt.

3 Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet
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FRIHED FOR UNGE MUSLIMER
I Danmark er der alt for mange ikke-vestlige indvandrere og
efterkommere, som ikke tager del i fællesskabet. Alt for mange har ikke taget de danske værdier til sig, og alt for mange
lever i mellemøstlige parallelsamfund, hvor gængse normer
og regler er tilsidesat til fordel for et middelalderligt syn på
bl.a. kvinder og homoseksualitet. Særligt i de udsatte boligområder halter det med at komme i mål med integrationen og
tage de danske værdier til sig.

GRATIS DAGINSTITUTIONSPLADS TIL
FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Ifølge medborgerskabsundersøgelsen for 20204 må hver femte
efterkommer med ikke-vestlig baggrund ikke have en kæreste
før ægteskabet for sin familie. 16 procent af unge indvandrere og efterkommere af ikke-vestlig oprindelse får begrænset
deres frihed og selvbestemmelse mht. valg af kæreste eller
ægtefælle. Mere end en tredjedel af de 20-24-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har ikke
gennemført en dansk ungdomsuddannelse.

»

Obligatorisk daginstitution og vuggestue for børn
ned til 2-års alderen.

»

Alle børn automatisk opskrives til daginstitution,
fra de er 1 år.

»

Alle familier, der bor i et udsat boligområde,
skal have ret til friplads i en daginstitution.

Tanken om den naturlige integration, hvor menneskers baggrund over tid vil miste betydning, har vist sig at være en
illusion. At størstedelen af efterkommere med ikke-vestlig
baggrund har vist sig ikke at være mere integrerede end deres forældre, er et resultat af mange års mislykket integrationspolitik. I årtier troede vi på, at religiøs dogmatik ville
forsvinde, når folk fik et arbejde. Men intet arbejde kan retfærdiggøre modstand mod homoseksuelle. Ingen uddannelse
kan retfærdiggøre hustruvold. Intet postnummer kan retfærdiggøre tvangsægteskab.
En af DSU’s vigtigste frihedskampe anno 2021 er at løfte
unge indvandrere, efterkommere og flygtninge af ikke-vestlig herkomst ud af de kedelige statistikker. Den danske samfundsmodel bygger på ret og pligt. Og når det gælder integrationspolitikken, skal rettigheder og pligter gå hånd i hånd.
DSU bakker utvetydigt op om en stram udlændingepolitik og
en retfærdig integrationspolitik, der skal frigøre unge, især
muslimer, fra patriarkalske familiestrukturer og negativ social kontrol. Unge muslimer skal have samme muligheder for
at udleve deres drømme, som etnisk danske unge har. Deres
frihedskamp er vores frihedskamp!

Mange tosprogede elever er allerede bagud fra starten, når de
begynder i skole. Det skyldes bl.a., at de ofte ikke har de nødvendige sprogfærdigheder. En god start i skolen er afgørende
for resten af ens skolegang og muligheder senere i livet. DSU
foreslår følgende:

BESKYTTELSE MOD SOCIAL KONTROL
På trods af at der er markant flere underretninger på børn
med ikke-vestlig baggrund end etnisk danske børn, er der alligevel færre anbringelser af børn med ikke-vestlig baggrund.
DSU mener, at der er for stor berøringsangst over for kulturer,
hvor social kontrol og opdragelsesvold er mere end almindeligt. Derfor bør der afsættes flere penge til tvangsfjernelser
af børn, der bliver udsat for sådanne uhyrligheder. Vi må ikke
have berøringsangst for at sætte ind over for omsorgssvigt i
familier med ikke-vestlig baggrund.
Derudover bør der indføres et krav om, at alle kommuner skal
have et beredskab for, hvordan man både forebygger, opdager
og håndterer negativ social kontrol, vold i hjemmet, radikalisering, ekstremisme og æresrelaterede konflikter.

PERSONALET SKAL UDDANNES TIL
AT OPDAGE SOCIAL KONTROL
Ifølge en undersøgelse foretaget af Institut for Menneskerettigheder5 underretter fri- og privatskoler kun halvt så ofte som
folkeskolen. Det gælder især friskoler med muslimske værdier, der underretter syv gange så sjældent som folkeskoler.
En manglende underretning kan betyde, at et barn eller en
ung ikke får den rettidige og nødvendige hjælp. DSU ser med
stor bekymring, på, at ansatte på fri- og privatskoler, særligt
muslimske friskoler, underretter langt mindre end folkeskolen
ift. bekymringer for et barn eller en ung. Derfor skal ansatte
på fri- og privatskoler, der ikke overholder den skærpede underretningspligt, kunne straffes på lige fod med ansatte på
landets folkeskoler.

4 https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/aktuelt/medborgerskabsundersogelsen-2020
5 IMR: ”Underretninger om børns mistrivsel – fokus på friskoler med muslimske værdier”, 2019

5

Der findes ingen lette løsninger på, hvordan vi kommer negativ social kontrol til livs. Men der er ingen tvivl om, at lærere
og pædagoger spiller en vigtig og afgørende rolle. Derfor skal
lærere, pædagoger og andet relevant personale klædes bedre
på til at opdage tegn på social kontrol og mistrivsel hos børn
og unge i familier med ikke-vestlig baggrund.

»

Der skal indføres et krav om, at alle skoler har en klar strategi for håndtering af diskrimination – bl.a. ved at sikre at
eleverne kender deres rettigheder.

»

Efteruddannelse af praktikkonsulenter i at håndtere diskrimination og mangfoldig lærlingerekruttering

LUKNING AF MUSLIMSKE FRISKOLER

BEDRE MULIGHEDER FOR
EFTERSKOLE- OG HØJSKOLEOPHOLD

DSU ønsker at lukke de muslimske friskoler. Der er alt for
mange eksempler på muslimske friskoler, der ikke lever op til
det, man retteligt må forvente af en grundskole i Danmark.
Udrevne sider i biologibøger med viden om evolution og seksualundervisning, strikse påklædningsregler for pigerne, indoktrinerende koranundervisning samt piger og drenge, der
ikke må undervises i bestemte fag sammen – det er blot nogle
få eksempler på de dybt kritisable forhold, der har fundet sted
på mange muslimske friskoler.
Desuden er elevsammensætningen på de muslimske friskoler
alt for ensartet, hvilket skader integrationen; fordi eleverne
ikke møder den forskellighed og mangfoldighed, som er afgørende for, at integrationen kan lykkes. DSU ønsker at indføre
et loft over andelen af elever med ikke-vestlig baggrund på
både skoler og gymnasier. Konkret foreslår DSU, at der indføres en øvre grænse på 30 pct. af ikke-vestlige indvandrere,
efterkommere og flygtninge, hvilket de facto vil betyde, at de
muslimske friskoler må lukke.

DSU foreslår, at der skal være bedre mulighed, for at unge
med ikke-vestlig baggrund kan komme på efterskole eller
højskole. Det skal bl.a. ske ved at oprette flere stipendier
til efterskole- og højskoleophold, så unge med flygtningeog indvandrerbaggrund kan komme ud og opleve et givtigt
ophold, der baserer sig på den danske kultur. En rapport om
efterskolernes erfaringer med unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund, som Als Research har lavet for Efterskoleforeningen, konkluderer følgende:
»

Unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund opnår et
stort sprogligt, fagligt, socialt og personligt udbytte af et
efterskoleophold.

»

Unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund får gennem
et efterskoleophold større viden om det danske samfund
og danske traditioner.

»

Undervisningen i dansk som andetsprog, som eleverne
tilbydes på efterskolerne, bidrager til deres sproglige
udvikling.

OPGØR MED DISKRIMINATION
PÅ ARBEJDSMARKEDET

»

Unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund opnår fagligt udbytte af et efterskoleophold.

DSU tager kraftig afstand fra enhver form for diskrimination,
hvad enten det sker på baggrund af etnicitet, hudfarve, køn,
seksuel orientering, handicap eller andre forhold. Desværre oplever en del unge, heriblandt erhvervsskoleelever, med
anden etnisk baggrund at blive diskrimineret, når de søger
en praktikplads eller et job. En tredjedel af alle praktikkonsulenter på erhvervsskolerne oplever i samtaler med virksomheder, at arbejdsgiverne bruger etnicitet som et kriterium for
til- eller fravalg, selvom det er ulovligt. Derfor foreslår DSU
følgende tiltag:

»

Unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund opnår
socialt udbytte af et efterskoleophold. Bl.a. i form af nye
venner på skolen, et stort netværk af unge danskere og en
stærk oplevelse af at være en del af fællesskabet.

»

Alle ansøgninger, der sendes til ansættelsesudvalg, bør
være anonymiseret.

»

Der skal øremærkes penge til at ansætte personer på
erhvervsuddannelserne, der skal arbejde for at nedbryde
virksomhedernes barrierer/fordomme ift. at ansætte unge
med anden etnisk baggrund.
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FRIHED FOR UNGE LGBTI-PERSONER
Børn og unge bliver ikke undervist tilstrækkeligt i forskellige
seksualiteter, køn og krop i skolen. Mange steder er seksualundervisningen forældet, og det kan have store konsekvenser
for især LGBTI-elevers trivsel og mentale helbred. Der er store
udfordringer med både muslimske og kristne friskoler ift. deres syn på LGBTI-personer, og LGBTI-børn og -unge føler sig
ofte ekskluderet fra fællesskabet i foreningslivet.
Desuden er der alvorlige problemer for især LGBTI-unge med
etnisk minoritetsbaggrund. De nydanske LGBTI-personer skjuler
i højere grad deres seksuelle orientering og kønsidentitet, især
over for deres forældre og andre familiemedlemmer. Sammenlignet med den øvrige LGBTI-befolkning i Danmark oplever LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund i højere grad vold,
voldstrusler samt andre negative reaktioner og social kontrol
fra deres familier i form af overvågning, udstødelse og pres for
at blive gift mod sin vilje (og seksuelle orientering).
Selvom Danmark er et af de mest frie og lige lande i verden
med plads til mangfoldighed og tolerance, så er der stadig LGBTI-personer, der oplever at blive diskrimineret i Danmark. Det
vil DSU under ingen omstændigheder acceptere. Retten til at
være den, du er, er ukrænkelig, ligesom retten til at elske den,
du vil, skal være helt fundamental i et land som Danmark.
Derfor skal vi bryde fordomme, diskrimination og eksklusion
med alle tænkelige midler. Nogle af de bedste midler i det
øjemed er forebyggelse og oplysning. DSU foreslår følgende
initiativer:

TRIVSELSMÅLINGER I FOLKESKOLEN
MED LGBTI-FOKUS
DSU mener, at der skal iværksættes trivselsmålinger med LGBTI-fokus hvert andet år i folkeskolen, så vi kan følge udviklingen i LGBTI-personers trivsel og velvære i skolelivet. Denne
trivselsmåling skal foretages uafhængigt af den nationale
trivselsmåling, da det i højere grad vil sikre LGBTI-personers
anonymitet6.
Det er afgørende, at vi får nogle mål, der kan gøre os i stand
til at monitorere LGBTI-personers trivsel i folkeskolen. På den
måde skal skolerne hele tiden være opmærksomme på at skabe et inkluderende miljø med plads til alle samt iværksætte understøttende initiativer, der skal forebygge og afhjælpe
mobning og diskrimination af LGBTI-personer i skolen.

SAMARBEJDE OM ”UNG TIL YNGRE”UNDERVISNING I UDSKOLINGSKLASSER
DSU mener, at alle kommuner skal indgå et samarbejde med
en organisation som f.eks. Sex & Samfund, Normstormerne
el.lign., der tilbyder normkritisk og ung-til-yngre seksualundervisning i folkeskolen. Det er vigtigt, at børn og unge modtager kvalificeret undervisning i køn, krop og seksualitet på
en måde, der kan bidrage til, at LGBTI-personer føler sig mere
accepteret og inkluderet.
DSU mener endvidere, det er kommunernes ansvar at sikre,
at alle udskolingsklasser i deres kommune bliver tilbudt ”ung
til yngre”-undervisning mindst én gang inden folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse.

SKÆRPET TILSYN MED FRISKOLER
Det er ikke alle friskoler, der lever op til deres ansvar. Der er
kristne friskoler, der anvender undervisningsmateriale, som
diskriminerer LGBTI-personer ved at sidestille homoseksualitet med vold og incest, mens muslimske friskoler anvender
koranlære og censurerer biologibøger.
DSU mener derfor, at friskolerne ikke længere skal kunne
vælge deres egne tilsynsførende. Der er brug for et statsligt
tilsyn, der bl.a. har fokus på følgende:
•
•
•
•

Vilkårene for LGBTI-personer
Religiøs indoktrinering.
Stå på mål med-kravet og Frihed og folkestyre-kravet.
Et nyt central krav med navnet ”Danske værdier
og videnskab”.

DSU mener desuden, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
skal tilføres flere tilsynsmedarbejdere, så der sikres et kvalificeret tilsyn med alle friskoler.
Som nævnt i ovenstående foreslår DSU, at tilsynet med
friskolerne skal vurderes ud fra et nyt centralt krav om ”Danske værdier og videnskab”. Det nye krav skal vurderes ud fra
følgende kriterier:
»

Om friskolerne lever op til kravet om seksualundervisning.

»

Om friskolerne leverer undervisning, der giver forståelse
for danske værdier, bl.a. ligestilling mellem kønnene og
LGBTI-rettigheder.

»

Om friskolerne leverer undervisning i videnskabelige fakta, såsom evolutionsteorien, Big Bang-teorien m.m.

6 Dansk Center for Undervisningsmiljø, 2019: “Hvordan kan vi følge LGBTI-elevernes trivsel i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne?”
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Hvis en friskole ikke efterlever de nye krav, bliver man frataget
statstilskud i overensstemmelse med de nuværende regler.
Det er afgørende, at vores elever – på både folkeskoler og friskoler – får relevant og nutidig undervisning i bl.a. LGBTI-forhold og videnskabelige fakta. Dels for at sikre at LGBTI-elever
bliver inkluderet, og dels for at alle elever får indblik i det
ikke-heteronormative, som fordrer både respekt og accept.
Det er desuden vigtigt, at elever får mulighed for at udvikle en
kritisk tilgang til religion.

AKTIV OG SYNLIG LGBTI-POLITIK I
IDRÆTSFORENINGER OG SPORTSKLUBBER
DSU mener, at alle idrætsforeninger og sportsklubber, der har
over 500 medlemmer, og som udelukkende har holdsport som
omdrejningspunkt, skal have en synlig og aktiv LGBTI-politik.
Viden og oplysning er essentielt for at nedbryde barrierer. Ved
at have en synlig LGBTI-politik kan foreningslivet være en aktiv medspiller i at nedbryde fordomme og mindske eksklusionen af LGBTI-personer i foreningslivet.
Det er helt afgørende, at store idrætsforeninger og sportsklubber, der har holdsport som omdrejningspunkt, tager aktiv
del i at sikre, at alle unge – også LGBTI-personer – er velkomne
hos dem, og at de kan føle sig trygge ved at færdes, når de
dyrker deres fritidsinteresse.

UDDANNELSE AF TRÆNERE OG PERSONALE I
IDRÆTSFORENINGER OG SPORTSKLUBBER
DSU mener, at trænere og personale i idrætsforeninger og
sportsklubber skal tilbydes et kursus i LGBTI-forhold. Det er
afgørende, at LGBTI-personer har et sted, de kan søge hen,
når de oplever eksklusion eller diskrimination i deres idrætsforening. Det er samtidig vigtigt, at trænere og personale i
foreningslivet får den viden og værktøjer til at håndtere de
problemstillinger, som LGBTI-personer oplever i foreningslivet. Alle børn og unge i foreningslivet skal have et sted at
søge hen, hvis de opstår problemer og mobning.

UNDERVISNING I LIGESTILLING OG LGBTI PÅ
INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSEN
Arbejdsmarkedet er vigtigt for integrationen i det danske
samfund. Desværre hersker der fortsat et middelalderligt syn
på ligestilling og LGBTI-personer i minoritetsetniske miljøer.
DSU mener, at integrationsgrunduddannelsen (IGU) – målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge – skal
inddrage undervisningsmoduler i danske værdier, herunder
ligestilling mellem kønnene og LGBTI-rettigheder. Undervisningen kan med fordel faciliteres af LGBT+ Danmark eller LGBTI-personer med ikke-vestlig baggrund, der kan fortælle om
retten til at være den, man er i Danmark. På den måde kan
LGBTI-personer med ikke-vestlig baggrund fungere som rollemodeller og fortælle om deres egen rejse ift. at leve med en
anden seksualitet eller kønsidentitet.

NYT KRISECENTER FOR LGBTI-PERSONER MED
ETNISK MINORITETSBAGGRUND
I finansloven for 2021 blev aftalepartierne enige om at styrke
indsatsen for LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund.
Indsatsen skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for
LGBTI-personer med minoritetsbaggrund, Det skal bl.a. ske
gennem oprettelse af et nyt krisecenter til målgruppen.
DSU går skridtet videre og foreslår, at der skal oprettes mindst
to krisecentre målrettet LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund, der ligger geografisk spredt i landet. Det er
afgørende, at LGBTI-unge, der forsøger at frigøre sig fra familiens lænker, ikke skal opleve unødvendig stress eller andre
ulemper, såsom at skulle flygte til den anden ende af landet,
væk fra de omgivelser de kender.

FORBUD MOD OMVENDELSESTERAPI
DSU mener, at omvendelsesterapi en gang for alle skal forbydes i Danmark. Ligesom Norge og mange andre europæiske
lande bør Danmark følge trop. Selvom vi ikke kender omfanget af omvendelsesterapi i Danmark, er et forbud et vigtigt
signal at sende – ikke bare til LGBTI-personer, men også til
fundamentalistiske og religiøse miljøer i det danske samfund.
Omvendelsesterapien er ikke alene et perverst, ofte religiøst,
middel til at omvende LGBTI-personer – det strider også fuldstændig imod LGBTI-personers ret til at leve deres liv, som de
har lyst. Det er de danske værdier. Derfor skal omvendelsesterapi selvfølgelig ikke være lovligt i Danmark.

8

DSU STÅR VAGT OM

DEN FRIE ABORT

DSU STÅR VAGT OM
DEN FRIE ABORT
Flere steder i den vestlige verden er retten til fri abort under pres.
I mange lande er det enten ulovligt eller umuligt at få afbrudt sin
graviditet, og i Europa går udviklingen den forkerte vej.
I USA begrænser den ene stat efter den anden kvinders abortrettigheder. I Polen kan man i dag kun få en abort, hvis graviditeten er
resultatet af voldtægt eller incest, eller hvis den gravides liv er i fare.
I Norge blev muligheden for fosterreduktion afskaffet i 2019. I Malta
er abort helt ulovligt.
Selv i vores eget rigsfællesskab – på Færøerne – bliver der i dag
spændt ben for kvinders frie valg. Her er abortlovgivningen lige så
restriktiv som i Polen.
DSU anser retten til fri abort for en grundlæggende kvinderettighed
og en fundamental menneskerettighed. Retten til at få afsluttet en
utilsigtet graviditet er en vigtig del af friheden til at skabe det liv,
man ønsker.
I en tid, hvor abortrettighederne indskrænkes i dele af den vestlige verden, og hvor retten til fri abort indimellem også er til debat i Danmark,
er DSU på barrikaderne. Retten til fri abort skal forsvares, og også i
Danmark skal vi overveje, om vores abortlovgivning er tidssvarende.
Kampen for fri abort er ikke slut, før det er en mulighed for alle
verdens kvinder. DSU er klar til kamp!

T E C H G I G A N TERN E SK AL TÆ MMES

2

DANMARK
SKAL HAVE EN
TIDSSVARENDE
ABORTLOV
Danmark var blandt de første lande i verden til at indføre
retten til fri abort i 1973. Det skal vi være stolte af. Men i
dag er den danske abortlovgivning mere restriktiv end vores
nabolandes, og det er svært at få en abort, hvis man er nået
længere i graviditeten end uge 12 – også selvom man først
skulle opdage sin graviditet sent. Det siger sig selv, at der er
grænser for, hvor meget abortlovgivningen kan liberaliseres.
Men der er ingen grund til, at den danske lovgivning skal
være meget strengere end i lande som f.eks. Østrig, Tyskland, Sverige og Spanien. Derudover er det et selvstændigt
problem, at kvinder i vores eget rigsfællesskab – på Færøerne
– er nødt til at rejse til Danmark for at få foretaget en abort.

FRI ABORT
SKALVÆRE EN
MENNESKERETTIGHED
I dag betragtes retten til fri abort ikke som en menneskerettighed på den internationale scene. Det betyder, at kvindens
frie valg hverken er beskyttet af domstole eller konventioner.
Det er ikke rimeligt – og det går hårdest ud over kvinder i
lande, hvor abort er helt ulovligt.
At abort er ulovligt, betyder ikke, at ingen kvinder får foretaget en abort. Det betyder blot, at aborterne foregår usikkert
med risiko for kvindens liv. World Health Organization (WHO)
vurderer, at 45 pct. af alle aborter foregår usikkert, og syv
millioner kvinder i udviklingslande ender hvert år på
hospitalet efter en usikker abort.
DSU mener, at det internationale samfund i højere grad skal
beskytte kvinders ret til fri abort. Danmark skal kaste sig ind
i kampen for at udbrede kvindens frie valg til flere lande –
både i og uden for Europa.

D E R FO R FO R E S L Å R D S U :
•

At grænsen for retten til provokeret abort uden begrundelse flyttes fra 12. uge til 20. uge.

•

At kravet om samtykke fra forældre, hvis en kvinde under
18 år ønsker en abort, afskaffes.

•

At reglerne om fosterreduktion fremover skal følge de almindelige regler for svangerskabsafbrydelse, så der ikke
er krav om særlige omstændigheder. Dette indebærer
også, at der skal kunne ske reduktion til et foster.

•

At Danmark tilbyder kvinder fra EU-lande med reelt abortforbud at få foretaget en gratis abort i Danmark. Dette
skal bl.a. omfatte kvinder fra Polen.

•

At den danske regering indleder en insisterende dialog
over for Færøernes hjemmestyre og indtrængende opfordrer Landsstyret til at indføre ret til fri abort på Færøerne.

•

At de danske repræsentanter i Nordisk Råd arbejder
målrettet med emnet abort i Nordisk Råd for at sikre
kvinders frie valg i hele Norden.

D E R FO R FO R E S L Å R D S U :
•

At Danmark arbejder aktivt for at få skrevet retten til fri
abort ind i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU’s charter om grundlæggende rettigheder, så
abortretten fremover beskyttes som en grundlæggende
menneskerettighed. Hvis ikke dette kan lade sig gøre,
skal Danmark arbejde for at etablere en ny international
konvention til beskyttelse af kvinders frie valg.

•

At den danske regering offentligt fordømmer Polens
tilbagerulning af retten til fri abort.

•

At Danmark som led i en feministisk udviklingspolitik
arbejder for at udbrede retten til fri abort, sundhedsbehandling efter en abort, seksuel prævention og
nødprævention.

•

At Danmark arbejder internationalt for et opgør med
selektive aborter baseret på køn og abortlovgivning i
EU-medlemslande, der kun tillader aborter under ganske
særlige omstændigheder. Der er ligeledes brug for et
opgør med tvungne abortsamtaler og obligatoriske
tænkepauser.

TECHGIGANTERNE
SKAL TÆMMES

...

FORORD
I dag starter dit digitale liv den dag, du bliver født. Vi oplever i dagens
samfund verdens første generation, der er født med en smartphone i hånden. En generation, der som aldrig før er online og i konstant
kontakt med hundrede- eller tusindvis af bekendte. De seneste årtiers stigende digitalisering har ført til store fremskridt for menneskeheden. Det er blevet nemmere at mødes med ligesindede, organisere sig
i foreninger og holde kontakt med dem, vi holder af. Men vi bliver også
dagligt mindet om de store konsekvenser af det uhæmmede og uregulerede internet.
Internetfællesskaber, der lukker sig om sig selv og leder til benægtelse
af virkeligheden. Rekordmange unge, der får konstateret diagnoser som
stress, angst og depression. Unge, der konstant konfronteres med det
”perfekte” liv på de sociale medier, og millioner af mennesker, som er
dybt afhængige af deres smartphone og de sociale medier i en økonomi,
hvor vi – borgerne – er produktet, mens vores opmærksomhed og klik er
valutaen.
DSU har altid kæmpet for frihed og råbt vagt i gevær, når kapitalismen er
gået for langt og er blevet syg. DSU mener, at Danmark og EU skal tage
kampen op mod opmærksomhedsøkonomien og techgiganternes monopoler. Vi skal tage kontrol over vores digitale liv. Vi skal kort sagt sørge
for, at techgiganterne tjener os – ikke omvendt!

TEC HGI GANTE RNE SK A L TÆ M M ES
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DEN DIGITALE FRIHEDSKAMP I EU
Hvis vi forsinker alt indhold med blot 10 sekunder, kan algoritmer scanne dit opslag og sammenligne det med stødende rapporteret indhold.

Der er behov for, at socialdemokraterne i Europa-Parlamentet
og vores folkevalgte spiller ind med løsninger nu, hvor lovgivningsarbejdet kan påvirkes, og at vi leder vejen til et sundt
digitalt EU. Derfor foreslår DSU følgende:

Ifølge flere eksperter er det overvejende sandsynligt, at
kommentarer og opslag, der bliver ’flagget’ og mødt med
et spørgsmål om, hvorvidt brugeren er sikker på, at brugeren vil poste indholdet – samt en tidslås på 10 minutters
refleksionstid – leder til, at langt færre poster skadeligt
indhold; fordi de har haft tid til at reflektere over deres
holdning. Derfor bør EU stille et sådant krav til de største
sociale platforme.

DEMO K R AT I SK SK Æ V V R I D N I N G O G U S U N D
DEBAT K U LT U R SK A L STO P P E S
•

Udarbejdelse af kodeks for store
digitale platforme i EU
Fake news er i dag et demokratisk problem, som truer
grundessensen af vores demokrati – den frie og lige debat.
Vi er nødt til at vende udviklingen, og det kræver, at EU
stiller techgiganterne til ansvar for det indhold, som bliver
delt på deres platforme.
Derfor foreslår DSU, at digitale platforme med over en
million aktive månedlige brugere i EU skal implementere
et anti-misinformationskodeks, der regulerer, hvordan alvorlige klager om misinformation håndteres. Kodekset bør
indeholde klare kriterier for, hvornår indhold har karakter
af skadelige fake news samt en række sanktioner, der kan
træde i kraft – f.eks. fjernelse og/eller blokering af indhold
samt bødestraf.

•

Krav om verifikation på sociale medier
Vi er nødt til at arbejde os hen imod et digitalt retssamfund, hvor vi stadig hylder den frie debat, men hvor trusler
om vold, injurierende udtalelser og spredning af ulovligt
indhold ikke accepteres og kan retsforfølges. Derfor bør
EU stille krav til de sociale medier om ID-verifikation ved
oprettelse af profiler, der kan interagere på online-platforme – ligesom der i dag stilles krav om ID-verifikation ved
oprettelse af en bankkonti eller profiler for offentlige personer, f.eks. politikere. Ens profil skal være knyttet op på
ens identitet, uden at den behøver at fremgå tydeligt på
ens profil. På den måde kan myndighederne søge om indsigt, hvis alvorlige anklager retter sig mod en given profil.
Dog mener DSU, at det stadig skal være muligt at oprette
anonyme profiler, men man skal ikke have mulighed for at
poste, skrive eller kommentere online.

•

10 minutters betænkningstid
før offentliggørelse af indhold
En af de vigtigste kampe for et bedre internet er, at algoritmerne på de sociale medier skal til revision. I dag
belønnes overfladisk indhold, der er skrevet i følelsernes
vold, og topkommentarer og trendende opslag er typisk
dramatiske og voldsomme. I DSU tror vi på, at vejen til et
bedre internet går gennem refleksion og nedsættelse af
den digitale hastighed. Det vil give brugerne muligheden
for at trække vejret, inden de går i krig på keyboardet.

TECH G I G ANT - U D SP I L

•

Positiv mærkningsordning for originalt indhold
EU bør presse på for, at store sociale platforme indfører
en mærkningsordning for originalt indhold. Indhold fra
bloggere, nyhedsmedier, personer og andre, der underkaster sig de presseetiske retningslinjer, skal vandmærkes
online, så det er lettere for brugerne at orientere sig efter,
om en given nyhed eller et opslag er sandt.
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KVA LI TE TS ME D I E R N E SK A L
HAV E E N HÅNDS RÆ K N IN G

DI GI TAL FORBRUGE RB E S KY T T E L S E
P Å E UR OPÆ I S K P L AN

DSU mener, det er på tide, at EU træder ind og hjælper de traditionelle nyhedsmedier med at overleve i et sygt og ureguleret marked. Derfor foreslår DSU følgende tiltag efter model fra
den australske konkurrence- og forbrugerkommission:

•

•

Udarbejdelse af en harmoniseret
platform-neutral lovgivning
Der skal udarbejdes en harmoniseret platform-neutral lovgivning, der sikrer ensartet lovhåndhævelse for alle producenter og videreformidlere af indhold i EU såsom medievirksomheder, udgivere og digitale platforme. Det vil skabe lige
betingelser og fremme sund konkurrence.

•

Digitale platforme skal pålægges at indgå
samarbejdspolitikker med medievirksomheder
Techgiganterne og større digitale platforme, der opererer i
EU, skal for fremtiden pålægges at lave politik for, hvordan
de vil samarbejde med medievirksomheder i EU’s medlemslande. Politikken skal sikre et bedre samarbejde mellem de
digitale platforme og de nationale medievirksomheder, og
at de behandles på en respektabel og gennemsigtig måde.

•

Kodeks, der sikrer effektiv
nedtagelse af plagieret indhold
Der bør laves et kodeks på tværs af digitale platforme, der
opererer i EU. Kodekset skal sikre, at rettighedshaverne effektivt og hurtigt kan fjerne ophavsbeskyttet indhold fra
digitale platforme. Kodekset bør laves i samarbejde mellem
EU-Kommissionen, industrien og de digitale platforme og
skal indeholde en samarbejdsaftale mellem rettighedshavere og de digitale platforme.

Slut med målrettet annoncering
og politisk promovering til børn og unge
DSU mener, at EU bør stille krav om stærkt at regulere
politiske reklamer, så det ikke er muligt at annoncere til
børn og unge under 18 år, medmindre man lever op til en
række strenge krav.
Det er dog i sig selv ikke nok. DSU mener, at der er behov
for at forbyde målrettet annoncering mod børn og unge.
Overtrædelse bør lede til massive bøder mod tjenesten,
der i så fald vil have incitament til at indrette sig efter det.

•

Du skal kende værdien af dine data
I USA har man med ”The Dashboard Act” sat gang i en bevægelse, hvor der stilles krav til de sociale medier. De skal
informere dig om, hvor meget dine data er værd, og hvad
tjenesten har indtjent på at sælge dine data videre. Det
skal skabe genemsigtighed og sætte gang i en udvikling,
hvor vi som brugere bliver bevidste om den reelle pris for
”det gratis internet”. Det er relativt ukompliceret for tjenesteudbyderen at informere brugerne. DSU mener, at EU
bør lade sig inspirere af lovforslaget fra USA, således at
lignende tiltag gennemføres på EU-niveau.

•

Indførelse af en digital ejendomsret
I DSU ser vi indførelsen af en digital ejendomsret som det
næste naturlige skridt. EU skal udvikle en digital ejendomsret, der sætter nærmere regler for beskyttelsen af
private data for europæiske internetbrugere, som benytter sig af online-tjenester.
DSU foreslår, at databeskyttelseslovgivningen skal forpligte internetvirksomheder på at udsende personlige
dataindsamlingsrapporter én gang om året eller på forlangende til hver enkelt af sine brugere. Derudover skal
tilsynsmyndighederne have lettere adgang til at overvåge
dataindsamling, mens indirekte digital dataindsamling
gennem f.eks. cookies inden for en kort årrække skal forbydes, og virksomheder skal være mere direkte og gennemsigtige i deres indsamling af data.
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•

Nudges skal få dig af de sociale medier
Et af de første skridt væk fra en forretningsmodel baseret
på opmærksomhed kan være at stille krav til de digitale
platforme om, at deres brugere efter 15 minutter på tjenesten skal modtage en besked med en opfordring til at
lægge telefonen fra sig.

•

Bedre beskyttelse for vores børn
I dag ser vi, at børn på YouTube føres hen til ukrainske
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pladder-videoer eller voldsomt indhold, der kan skræmme børnene. Der vil unægteligt være konsekvenser, når
lærerigt børne-tv viger for indhold, hvis formål er at fastholde og ikke udvikle barnets færdigheder.
DSU mener, at der skal stilles krav om, at platformene stiller en bedre forældrekontrol til rådighed. Det skal være
nemmere at begrænse den tid, ens barn bruger online, og
det skal være nemmere at styre, hvilke typer tjenester barnet kan bruge.

EU SKAL STI LLE HÅ R D ER E K R AV
•

EU skal være teknologisk suveræne
DSU mener, at vi skal benytte europæiske løsninger,
såsom GAIA-X, i stedet for at benytte cloud-giganter fra
USA og Kina til vores datainfrastruktur. Derudover skal EU
– i langt større grad end det er tilfældet i dag – give økonomisk tilskud til europæiske løsninger.

•

EU skal stille krav om sikker
digital infrastruktur hos sociale tjenester
Online-tjenester som f.eks. TikTok har notorisk ringe
beskyttelse af brugernes oplysninger, hvilket gør platformen
sårbar over for spionage og hacking af personlige oplysninger, der efterfølgende kan misbruges. Her skal EU stille
krav til udenlandske sociale medier om totrinsgodkendelse
el.lign. Desuden er EU nødt til at udvikle sikkerhedspolitikken, så borgernes datasikkerhed og følsomme oplysninger
opbevares sikkert på tjenester, der opererer i EU.

•

Konkurrencelovgivningen skal revideres
Det er bydende nødvendigt, at konkurrencelovgivningen
ændres, hvis vi skal gøre noget ved techgiganternes monopol. EU bør i højere grad lægge sag an mod techgiganterne
som følge af deres monopolstatus, eller fordi deres forretningsmodel i praksis strider imod konkurrencelovgivningen.
Her er det afgørende, hvordan markedsandele opgøres i
markedslovgivningen. Derudover skal risikoen for monopoldannelse indtænkes i lovgivningen ved opkøb af andre
virksomheder.

•

Data skal kunne overføres mellem platforme
Nye digitale tjenester har svært ved at konkurrere med
techgiganterne, bl.a. fordi data ikke kan overføres mellem
platforme. Det giver de største virksomheder alt for store
fordele. Derfor skal EU stille krav om, at ens personlige
data og netværk fra f.eks. Facebook skal kunne overføres
til et andet socialt medie, samt at der skal gælde fælles
standarder på tværs af platformene.
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•

Techvirksomheder skal beskattes,
hvor værditilvæksten foregår
I dag beskattes techgiganterne ikke efter europæisk standard. Vi er på europæisk grund nødt til at gøre fælles front
og kræve, at techgiganterne bidrager til fællesskabet. Derfor skal virksomheden beskattes der, hvor værditilvæksten
foregår, hvilket for techvirksomheder oversætter sig til de
lande, hvor dataene kommer fra og behandles.

•

Techgiganternes data skal bruges
til sundhedsfremme og forskning
Platforme som Facebook og Instagram kender dig i dag
bedre, end din læge gør. Gennem tusindvis af inputs ved
platformene præcis, hvilke produkter de skal anbefale dig,
og om du føler dig nedtrykt, har sundhedsproblemer eller
overspiser.
I dag bruges de data udelukkende til at anbefale dig
produkter, men i hånden på sundhedsmyndigheder og
forskere ville denne viden være guld værd for folkesundheden. Derfor skal EU stille krav om, at techgiganterne skal
dele udbyttet af deres data med nationale sundhedsmyndigheder og forskere i anonymiseret form og i overensstemmelse med gældende digital forbrugerbeskyttelse.
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EN GOD DIGITAL START
PÅ LIVET FOR ALLE
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Teknologi og online-platforme spiller en stor rolle i alle
unges liv. Sociale medier er for mange unge en integreret del
af hverdagen og en del af identiteten. Men de digitale platforme kan hurtigt tage overhånd, og tjenesterne lever desværre
bevidst af at skabe afhængighed og udnytte de unges data.
Det er vores opgave som samfund at sikre, at unge er rustede
til at begå sig på de digitale platforme. Vi skal uddanne vores
unge til at gennemskue fælder og forstå mekanismerne bag,
og det er samtidig vigtigt, at vi også giver dem sunde digitale
vaner med i bagagen. DSU foreslår følgende tiltag:
•

•

Telefonfri skole med plads til fordybelse
Frankrig har forbudt telefoner i skolen – og med god grund.
Det er umuligt at fordybe sig, når man konstant distraheres af en enhed, hvis primære formål er at fastholde din
opmærksomhed. Folkeskolen er det sted, hvor vi dannes og
lærer at arbejde koncentreret. Dette umuliggøres af sociale
mediers konstante indblanding. Samtidig ser vi, at der er en
social ulighed i teknologispørgsmålet, og desværre får alle
børn ikke det samme med hjemmefra. Vi skal give alle børn
en god start på det livet – også digitalt. Derfor mener DSU,
at danske folkeskoler skal gøres telefonfrie.
Vi foreslår os en model, hvor man skelner mellem elever
i de yngste klasser og elever i de ældre klasser. De mindste elever skal opleve en social og faglig hverdag helt
uden telefoners indblanding, mens de ældre elever kan
have deres telefoner i frikvarteret og lære at inkorporere
telefonerne i en social hverdag; mens man fortsat holder
telefonerne væk fra de faglige kontekster.

Derfor bør der stilles strengere krav til, hvilke løsninger vi
benytter os af i den offentlige sektor. Virksomheder med
en datadrevet forretningsmodel er meget problematiske,
mens en konkurrent som Microsoft ville være et langt
bedre alternativ, da deres forretningsmodel ikke er datadrevet. Vi bør også stille krav til, at udleverede computere m.m. bliver konfigureret, så elevernes data beskyttes
optimalt, når de bruges i undervisningssammenhæng.
Ressourcer og rådgivning til dette skal udbydes nationalt.
Derudover bør den danske platform Aula eller europæiske
løsninger udbygges, så vi får et lokalt digitalt alternativ til
techgiganternes løsninger. Vi skal selv have kontrol med
vores data.
•

Danmark bør indføre bødestraf
for annoncering mod børn og unge
I dag skal man ifølge retningslinjerne for de sociale medier
være fyldt 13 år for at bruge tjenesterne. Vi ser dog, at det
er alt for nemt for børn og unge at oprette en profil alligevel
og dermed blive tracket og udsat for målrettet annoncering. I Tyskland har man haft succes med at skrue bissen
på over for de digitale platforme og uddele store bøder
ved lignende overtrædelser. På samme måde bør Danmark
uddele store bøder til tjenesterne, hvis/når de ikke formår
at overholde gældende lovgivning og retningslinjer.

•

Støtten til børne-tv skal øges
Børnekanalen DR Ramasjang konkurrerer i dag mod det
globale udbud af underholdningsvideoer til børn. Mens DR
gør et hæderligt arbejde, er der behov for, at Ramasjang for
alvor rykker online og kan stå som et naturligt førstevalg for
forældre og børn. Derfor skal støtten til børne-tv øges.

Den telefonfrie skole kan dog ikke stå alene, hvis eleverne i stedet bliver distraherede af sociale medier o.l. på
computeren i undervisningen. Derfor foreslår DSU, at der
skal blokeres for adgangen til sociale medier på skolens
netværk i de tidsintervaller, hvor der er undervisning
•

Teknologiforståelse i folkeskolen
Vores børn skal oplæres i data- og teknologiforståelse og
i at være offentlige mennesker – også online – i det 21-århundrede. Du skal fra en tidlig alder forstå konsekvenserne af, at nogle ejer dine data, og du skal lære at navigere
i den teknologiske virkelighed.
Det er vigtigt, at dataetik og digital trivsel tages op i
skolen, og vi skal lære vores børn og unge at forholde sig
kritisk og reflekteret på digitale medier. Derfor mener DSU,
at teknologiforståelse, digital etik og trivsel på de sociale
medier skal indgå som en del af den almene dannelse i
folkeskolen. Det skal desuden være muligt for skolerne at
oprette valgfag, der fokuserer på data, kodning, algoritmer
og andet i udskolingen.

T E CHG I G ANT-U DSP I L

De danske uddannelsesinstitutioner
skal holdes fri fra Google
Store dele af den danske uddannelsessektor er i praksis
ved at blive opkøbt af Google, der i dag sidder på over
50 procent af det danske uddannelsesmarked. Knap
halvdelen af landets kommuner udleverer Googles computer ”Google Chromebook” uden at beskytte elevernes
data, hvilket har ført til en dom fra Datatilsynet om brud
med EU’s databeskyttelsesregler. Det er problematisk, at
folkeskolen gøres afhængig af Google, da virksomheden
lever af de data, vi leverer til dem. Vi giver således private
virksomheder en uhørt magt over vores infrastruktur og
uddannelsessektor. Det kan have store konsekvenser, som
vi har set det i konflikten mellem den australske regering
og techgiganterne.
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DANMARK RUSTET TIL EN DIGITAL TIDSALDER
•

Et aggressivt datatilsyn med ny
specialistenhed og millionbøder
Med den øgede digitalisering og magtkoncentration hos
techvirksomheder er der behov for, at Datatilsynet opruster og bliver mere proaktiv. Vi har i Tyskland set, hvordan millionbøder til digitale platforme, der ikke fjerner
hadefuldt indhold og fake news inden for 24 timer, giver
platformene incitament til at overholde deres forpligtelser. DSU mener, at Danmark bør lade sig inspirere af den
tyske model og stramme både lovgivningen og indsatsen
på området.
Konkret bør der under Datatilsynet oprettes en proaktiv
specialistenhed, der overvåger anti-kompetitiv opførsel og
skadelig adfærd blandt digitale platforme. Beskyttelsen
bør eksempelvis gælde brugere, annoncører, virksomheder
og nyhedsmedier. Enheden bør have mandat til at håndhæve overtrædelser og bør løbende udarbejde anbefalinger til regeringen og resten af Folketinget

•

Øget støtte til dansk kvalitetsjournalistik
Platforme med over en million danske brugere bør pålægges en afgift eller underlægges de danske public-service
regler, da de har så stor indflydelse på danske brugere og
samfundet. Provenuet fra beskatningen bør gå til at støtte
danske kvalitetsmedier, så vi fortsat kan sikre en fri og
oplyst national presse.

•

Danmarks Statistik skal opruste
Trods de sociale mediers voldsomme påvirkning af danskernes hverdag er det meget sparsomt med forskningen
på området. Vi har brug for at vide, hvordan en digital
hverdag påvirker os, og derfor skal Danmarks Statistik i
højere grad måle på unges og børns digitale trivsel som
selvstændigt parameter.

Det offentlige skal købe dataetisk ind
Ligesom vi i dag kan stille krav om at offentlige institutioner skal have en grøn indkøbspolitik, skal det samme
gælde ift. dataetik. Vi skal sikre, at underleverandører af
IT-systemer til den offentlige sektor, og de dataindkøb, vi
foretager os, støtter europæiske løsninger og ikke bruger
gratisværktøjer fra lande som USA og Kina. I dag undergraver vi reelt vores egen mulighed for teknologisk suverænitet og støtter i stedet monopolvirksomheder. Det skal vi
sætte en stopper for.
•

Gratis offentlige kurser, der bekæmper fake news
I Finland har man besluttet, at alle borgere skal vide noget
om algoritmer. Derfor har man lavet gratis tilgængelige
onlinekurser som tusindvis af borgere har benyttet sig
af. Finland rangerer i dag som det land i Europa, der er
mest resistent over for fake news, og vi bør derfor udvikle lignende programmer i Danmark, som kan introduceres
i samfundet og den offentlige sektor. Dette initiativ kan
med fordel gøres obligatorisk i det offentlige, så det gennemføres inden ansættelse.

•

Nedsættelse af et SoMe-nævn
Når seks ud af ti danskere bruger Facebook dagligt, og de
sociale medier er blevet en integreret del af vores hverdag, er der behov for et nævn, der udelukkende fokuserer på dette. Ligesom Medierådet aldersmærker film, skal
SoMe-nævnet udvikle og efterse nationale retningslinjer
for brugen af sociale medier, særligt blandt børn og unge.
En anden oplagt opgave kan være at vandmærke apps
efter, hvor afhængighedsdannende de er.

TEC HGI GANT-UD SPIL
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VORES

VILDE DANMARK

DEL 1

MERE VILD, URØRT NATUR
Det går med den danske naturs tilstand som i resten af verden – bekymrende dårligt. Ingen af de mål, FN har sat for naturen
til opnåelse i 2010 eller 2020, har Danmark levet op til. I dag er der blot få procent af det samlede danske areal, der er reel
natur uden landbrug, golfbaner og skovdrift, vurderer professor ved Københavns Universitet Carsten Rahbek1. Det påvirker
biodiversiteten, men også klimaet. Med regeringens naturpakke, der bl.a. indeholder etablering af 15 nationalparker og 75.000
hektar urørt skov, tager man et stort skridt i den rigtige retning. Naturen og arternes overlevelse lader ikke vente på sig, og
derfor skal vi hellere handle i går end i dag!

OMLÆGNING TIL VILD NATUR
•

•

•

Den danske stat skal oprette en jordfond, hvis formål
er at opkøbe landbrugsjord til omlægning til vild natur.
Jordfonden skal også økonomisk bistå private samt
kommuners omlægning af jord til mere bæredygtige
formål. Jordfonden skal være uafhængig med egne love
og vedtægter, som kan sikre, at klima- og miljøaflastende
aktiviteter opretholdes2. Dette skal ske med inspiration
fra klima-skovfonden.
Midlerne til multifunktionel jordfordeling skal hæves og
som minimum fordobles, så lodsejere kan blive kompenseret økonomisk. Multifunktionel jordfordeling er en
oplagt mulighed for, at lodsejere kan indgå aftaler med
det offentlige eller andre lokale initiativtagere om brug
af jord på den mest bæredygtige og optimale måde. Der
er blevet afsat 150 mio. kr. til et pilotprojekt i 2020-2022
til administrative omkostninger. Men hvis ikke lodsejere kan få en økonomisk kompensation for at finansiere
opdyrkning af ny jord og samtidig for at afgive opdyrket
jord, kan det resultere i, at færre vælger at indgå frivillige
aftaler om jordfordeling3. Dette kan ligeledes være en del
af jordfonden.

beskyttelsesområde. Primærformålet lyder: ”At beskytte
biodiversiteten og dens underliggende økologiske struktur
og bærende miljømæssige processer, samt at fremme uddannelse og rekreation”4. På den måde får vi de nuværende
nationalparker løftet op på et højere niveau af vild natur,
og fremtidige naturparker har klare krav.
•

Der skal arbejdes for mere vild natur på offentlige arealer.
På de allerede eksisterende grønne arealer på det offentliges grund skal der være mere vild natur. Det kan være
områder omkring uddannelsesinstitutioner, hospitaler og
plejehjem, hvor græsset oftest slås, bede luges, og buske
klippes. På udvalgte områder skal der brydes med den
traditionelle drift og satses på vild natur for at øge biodiversiteten. Dette kan konkret udformes med inspiration
fra foreningen Vild med Viljes samarbejdsprojekter med
kommuner, hvor der udvælges specifikke arealer til Vild
med Vilje-områder5.

•

På alt offentligt nybyggeri, hvor bygningen har et tag
over 350 kvadratmeter, skal der etableres et grønt tag.
Fordelene ved et grønt tag er, at det giver gode betingelser for dyre- og planteliv, fordi tagene er uforstyrret af
mennesker og rovdyr. Derudover kan de grønne tage have
en rekreativ værdi for mennesker og give en følelse af at
få naturen ind i byen. I Schweiz er man langt fremme med
grønne tage og har indført krav om grønt tag på overflader på mere end 350 kvadratmeter6.

Alle danske nationalparker skal have minimum 75 % af
arealet fredet og beskyttet. Med den målsætning kommer nationalparkerne reelt til at leve op til International
Union for Conversation of Natures (IUCN) betegnelse, hvor
primærformålet bør kendetegne 3/4 af arealet i et natur-

1 https://www.berlingske.dk/danmark/verdens-og-danmarks-vilde-natur-er-fortsat-i-krise
2 https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/kl-vi-har-behov-for-en-jordfond-med-fast-plads-paa-finansloven
3 https://lbst.dk/tilskudsguide/multifunktionel-jordfordeling
4 https://danarige.dk/nationalparker-eller-nationalmarker
5 https://www.vildmedvilje.dk/vild-viden-gladsaxe/
6 https://naturstyrelsen.dk/media/nst/66801/6_marts_Biodiv%20i%20byer_layout_SIGHA_WEB_4.pdf

2

NATUR- OG DYREBESKYTTELSE
Det er ikke blot vigtigt at omdanne områder til vild,
urørt natur. Det er også vigtigt aktivt at kæmpe for at
bevare den nuværende natur og sikre dyrenes overlevelse.
På grund af menneskers brug af naturens arealer til bl.a.
landbrug og infrastruktur risikerer vi nemlig at forstyrre
plante- og dyrelivet.

•

Jorddiger, stendiger og levende hegn skal igen omfattes
af naturbeskyttelsesloven i stedet for museumsloven og
dermed beskyttes af staten, som varetager fredningen.
Lige nu er det sådan, at museumsloven dikterer fredningen af områderne. Her gælder forplantning dog ikke, og

ejeren af grunden har ret til at fjerne vegetation efter
meget få år. Der er 35.000 km jorddiger, stendiger og
levende hegn i Danmark, som er nødvendige åndehuller
for naturen i et hav af opdyrket jord7.
•

Der skal etableres faunabroer alle steder i Danmark, hvor
det er relevant. Faunabroerne skal kunne benyttes af alle
arter i Danmark. Således sikrer man, at dyreliv kan færdes
i deres områder uden at blive påkørt. Man sikrer også
økosystemer i balance, da dyr ikke bliver fanget mellem
motorveje, og dermed muliggøres spredningen af arter, der
er vigtig for biodiversiteten. Erfaringer med en faunabro
ved Silkeborg viser, at 3.500 dyr har passeret på bare et år8.

DEL 2

FLERE SKAL BRUGE NATUREN
I dag er børn halvt så meget ude i naturen, som deres bedsteforældre var9. Det er problematisk af flere grunde. Naturen
bidrager til menneskets sundhed og trivsel. Naturen kan forebygge mentale sygdomme som stress og depression, og det er
en kendt sag, at mennesker, der har et aktivt friluftsliv, er mindre i berøring med sundhedsvæsenet10. At bevæge sig i naturen styrker desuden motorikken og fysikken. Slutteligt tror vi på, at man passer bedre på naturen, hvis man har et forhold til
den. Skal kommende generationer værne om – og tage ansvar for – skoven og arternes mangfoldighed, bør de fra barnsben
opholde sig i naturen.

NATUREN SKAL VÆRE TÆT PÅ
Det er vigtigt, at alle borgere har kort vej til grønne områder.
Undersøgelser fra Københavns Universitet påviser, at der er en
klar sammenhæng mellem afstand og besøgsfrekvens. Er der
mere end 300-400 meter fra bopæl til et grønt område, falder
besøgsfrekvensen, og er der mere end 1.000 meter, falder den
markant11. Samtidig ses det, at størstedelen af brugerne af
de grønne områder selv er bosat i det nærliggende område,
hvorfor det understreges, at afstand fra bopæl spiller en rolle.
Uanset hvor man bor i landet, skal der være let tilgængelighed
til naturen.
•

Dette skal især gøre sig gældende i de større byer, hvor
en stor del af befolkningen ikke har adgang til egen have.
Flere europæiske storbyer opererer allerede med maksimale grænser for borgernes afstand fra bolig til grønt
område, f.eks. London og Berlin, mens en by som København er langt bagud. Der bør skelnes mellem afstanden
til forskellige størrelser grønne områder, inspireret af
anbefalinger fra Københavns Kommunes Teknik- og
Miljøforvaltning12:

Der skal indføres en national naturgaranti til danskerne,
hvori der arbejdes for, at alle danskere skal have et grønt
område tæt på, hvor de bor.

7 https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/biodiversitet/jorddiger-og-levende-hegn/
8 https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/succes-med-faunabro-3500-dyr-har-passeret-paa-et-aar
9 https://www.berlingske.dk/danmark/verdens-og-danmarks-vilde-natur-er-fortsat-i-krise
10 https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/kl-vi-har-behov-for-en-jordfond-med-fast-plads-paa-finansloven
11 https://lbst.dk/tilskudsguide/multifunktionel-jordfordeling
12 https://danarige.dk/nationalparker-eller-nationalmarker

• En grøn oase (min. 1/5 hektar): Maksimalt
400 meter fra bopælen.
• Mellemstort eller stort, grønt område (min.
2 hektar: Maksimalt 800 meter fra bopælen.
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SKOLE OG DAGINSTITUTIONER
Børn udvikler deres motoriske og fysiske færdigheder i naturen. Samtidig er det afgørende, at mennesker i en ung alder
bruger tid i naturen, så deres såkaldte naturdannelse styrkes,
og de får mod på at bruge naturen aktivt, også når de bliver
ældre. Det er oplagt at give børnene gode oplevelser i naturen,
når de alligevel tilbringer tid i den offentlige børnehave eller
folkeskolen.
•

Alle daginstitutioner skal have mulighed for at benytte
sig af faciliteter i naturen. Der skal arbejdes for flere af
følgende typer børnehaver inspireret af Københavns Kommunes forskelligartede daginstitutionstilbud13, der skal ses
som et alternativ til de rene skovbørnehaver:

•

Udflytterbørnehaver, hvor børnene afleveres et centralt
sted og kører i bus til en børnehave i naturen.

•

Børnehaver med tilknyttet udflytterdel, hvor mindst én
børnegruppe dagligt kører i bus til børnehave i naturen.
Børnehaverne kan med fordel efter geografiske forhold
deles op i klynger, der er fælles om faciliteter i naturen,
og på skift benytte sig af dem.

•

Børnehaver med skovbus, hvor børnene skiftes til med bus
at køre ud i naturen og tilbringe dagen her. Der kan være
adgang til faste faciliteter, der benyttes. Her kan børnehaverne ligeledes deles op i klynger og deles om faciliteter.

•

Alle danske folkeskoler skal have mulighed for at benytte
sig af et udendørs klasselokale. Lokalet skal muliggøre
undervisning om og i naturen. I lokalet kan der, udover de
klassiske borde og stole, såsom forstørrelsesglas og udstyr
til at lave planteforsøg, til at udføre naturfaglige aktiviteter. Også andre fag end de naturfaglige kan få glæde
af klasselokalet, herunder madkundskab, hvor grøntsager
kan dyrkes i det udendørs lokale. Konceptet er inspireret af
det udendørs klasselokale på Risbjergskolen i Hvidovre14.
Et lokale kan deles med andre skoler i kommunen, men
det er af afgørende betydning, at naturklasselokalet ligger
inden for kort rækkevidde af skolen, da afstand kan være
en barriere.

•

Alle kommuner skal have en fast aftale om brug af naturskole eller have deres egen naturskole. Naturskolerne
har til formål at formidle viden om og øget forståelse for
naturen blandt børn og unge ved – f.eks. som en dagsudflugt – at flytte undervisningen i folkeskolen ud i naturen.
Der ligger omtrent 70 naturskoler på Naturstyrelsens arealer, drevet af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med
kommuner, mens der også ligger naturskoler som er rene
kommunale institutioner. Det er typisk naturvejledere, der
står for undervisningen. Skolerne skal bestræbe sig på at
arrangere ekskursioner til naturskolen for alle klasser.

13 https://www.kk.dk/artikel/typer-af-b%C3%B8rnehaver
14 https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/undervisningspris-gav-mulighed-for-etablering-af-nye-udendoersfaciliteter/
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FRITID
I 2020 har 17 procent af danskerne overnattet i naturen én
eller flere gange15. Det tal fortæller, at mange gerne vil bruge
naturen aktivt. Der er samtidig rig mulighed for, at danskerne
kan blive bedre til at bruge naturen, når de holder fri. I naturen skal der være mulighed for sjove, gode oplevelser, så en
udflugt i naturen bliver en reel og oplagt mulighed at bruge
eftermiddage, weekender eller ferier på. Faciliteter er med til
at inspirere til friluftsliv og få flere ud i naturen.
•

•

Der skal arbejdes for, at der etableres fri teltning-områder i alle dele af landet. I dag er der primært fri teltning i
Nordsjælland og Midtjylland17, hvilket kan afskære nogle
borgere, der ikke bor tæt på et sådant område, fra at benytte sig af fri teltning. I alle områder med fri teltning skal
der i nærheden være bålplads, så det bliver lettere for de
overnattende at tilberede mad og få varme.

Der skal oprettes en friluftslivspulje. Formålet er at etablere
faciliteter, der fremmer friluftsliv i alle dele af landet og
giver borgerne lyst til at bruge naturen aktivt i deres fritid.
Kommuner kan søge midler fra puljen til aktivitetsmuligheder inden for social-, motions- og legeområdet, inspireret af
Syddansk Universitets ”Børn og Unges Hverdagsfriluftsliv”:
• Socialt relaterede aktivitetsmuligheder
i naturområder er f.eks. shelters, bål- og teltpladser
• Motionsrelaterede aktivitetsmuligheder i naturområder
er f.eks. motionsredskaber og løbestier
• Legerelaterede aktivitetsmuligheder i naturområder,
f.eks. tarzanbaner, svævebaner og klatreanlæg16

15 https://friluftsraadet.dk/nyheder/nye-tal-overnatning-naturen-hitter-2020
16 https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c_isc/movements/2016/movements2016_2.pdf
17 https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning/fri-teltning/
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DET SVÆRE ER IKKE AT DRØMME
SIG UD MOD EN FJERN HORISONT
DET SVÆRESTE ER AT TAGE SIT JOB
SIT JOB I DEN DAGLIGE DONT
DET SVÆRE ER SLET IKKE STJERNER
OG VIDDERNES VÆLDIGE SUS
DET SVÆRESTE ER AT SKABE LIDT HØJHED
LIDT HØJHED I HVERDAGENS HUS
Første og sidste vers fra sangen
”Det sværeste” af Oskar Hansen, 1947

