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Disclaimer: Dette program skal ikke læses som Alternativets Unges endelig poltik på hele området, men i stedet ses
som et grundprogram, der lægger linjen for kommende mere specifikke programmer inden for det politiske område.

Vision
Kulturen har altid været under udvikling og nogle mener også, at den i dag er under pres. I
Alternativets Unge ser vi dog ikke en forandring af kulturen som en trussel, men som et
potentiale. Et potentiale, der dog først kan mærkes, når kulturlivet bliver tilgængeligt for alle
borgere. Denne vision ved vi dog godt ikke er gratis, men i Alternativets Unge er vi klar til at
sætte midlerne af, da vi ikke ser kultur som en udgift, men som en investering i vores
sammenhængskraft.

I dag føler mange dog desværre, at kulturen er blevet for elitær. Derfor er det også på tide, at
kunsten bringes ud af kunstinstitutionerne og ud i offentligheden til skue for den almene
borgere. Det handler altså om at gøre kunsten og dermed også kulturen mere borgernært.
Faktisk gerne så borgernær, at den bliver en del af vores allesammens fritid. For fritiden er ikke
blot den tid, hvor du ikke er på arbejde, fritiden er grundstenen for kreativ udfoldelse, sundhed,
interesse og sociale bekendtskaber. Derfor skal fritidslivet også styrkes, så Danmark fortsat kan
blive båret at det brede fællesskab. Et fællesskab, hvor der også er plads til forskellige syn på
livet.

I Alternativets Unge mener vi nemlig, at retten til tro- og åndsfrihed skal styrkes uanset, hvad
man ønsker at tro på. Derfor skal det religiøse spillerum også gøres større ved at fjerne
folkekirkens rolle i staten, så pladsen til forskellighed kan vokse. For os er det kernen i
samfundet.

Derfor vil dette program komme med vores bud på, hvordan vi kan skabe et samfund hvor
kunsten og kulturen bliver borgernes, og hvor fritiden kan bruges til lige præcis det, man tror på.

Kunst og kultur for alle borgere
I dag forbindes kunst ofte med gallerier, kunstmuseer eller andre former for kulturinstitutioner.
Det synes vi i Alternativets Unge er ærgerligt, da kunsten i dag er så meget mere. Derfor ønsker
vi at bryde med rammerne for kunst, og sætte kunsten fri, og af denne grund skal kunsten gøres
mere borgernært gennem en afinstitutionalisering, så flere danskere får mulighed for at udfolde
sig kreativt og får styrket deres demokratiske og kritiske sans.

Derfor ønsker Alternativets Unge:
At afsætte en milliard kroner til kulturen
At etablere flere kreative udviklingszoner og gøre det lettere at være fungerende
huskunstner gennem statslig støtte
15 mio. kr. ekstra til Statens Værksteder for Kunst (SVK), så konceptet kan udbredes til hele
landet
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Kulturklippekort til unge
Oprettelse af flere kulturskoler, samt indførelsen af uddannelsen “Højere kunstnerisk
studentereksamen” (HKX)
At statslige midler i højere grad flyttes fra mursten til kunstnerisk produktion

Det tilgængelige fritidsliv
Fritidsaktiviteter burde være tilgængeligt for alle uanset, hvem man er eller hvor man bor. Dette
er dog desværre ikke tilfældet i dag. Denne lighed skal skabes, så alle dansker får mulighed for
at udfolde sig kreativt, politisk, foreningsmæssigt eller idrætsmæssigt
Alternativets Unge ser derfor også et stort potentiale i bibliotekerne og vil gøre disse til meget
mere end et centrum for informationer, nemlig et centrum for borgernes fritidsliv.

Derfor ønsker Alternativets Unge:
Fritidspas til socialt udsatte børn og unge
Kultur og fritidstilbud i hele landet
Flere fritidshuse til unge frivillige, samt større støtte til lokale aktionsgrupper (LAG’er) og
projekter
At bibliotekerne bliver centrum for borgernes fritidsliv ved at gøre dem til drivkraft for
fælleseje og deleøkonomi, samt til lokale demokrati- og borgerinddragelsescentre

Et danmark med et frit livssyn
I Danmark har vi religionsfrihed, men ikke religionslighed. Derfor skal det gøres nemmere at tro
på det livssyn, som man helt personligt ser størst mening i. Vi ønsker derfor at arbejde for at
stoppe idealiseringen af folkekirken, og vi vil placere den på lige fod med andre religioner i
samfundet. Dette betyder også, at staten skal sikre, at alle borgere føler sig trygge med deres tro
og bliver behandlet lige i systemet uanset livssyn. Derfor vil vi også kæmpe for bedre støtte til
de, som føler sig undertrykte eller krænket på baggrund af deres tro.

Derfor ønsker Alternativets Unge:
Afskaffelse af kristendommen som statsreligion.
En statsejet “Religionsfond”, hvor forskellige trosretninger og livssyn kan søge penge til
projekter, der fremmer det danske kulturliv eller på anden måde er folkeoplysende jf.
Folkeoplysningslove. Derfor fjernes bevillingerne til folkekirken.
At ændre faget kristendomskundskab til religionskundskab
En afskaffelse af retten til benægtelse af personers ansættelse på baggrund af religiøse
symboler
En statsstyrelse, der sammen med repræsentanter fra de anerkendte trossamfund skal
forebygge radikaliseringen og dermed sikre, at den danske grundlov og
menneskerettighederne respekteres
At oprette flere og forbedre de allerede eksisterende krisecentre for undertrykte religiøse
personer
At fjerne konfirmationsforberedelse fra skoleskemaet
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