
ALT er til debat #4
Hej med dig.
Velkommen til den fjerde og anderledes udgave af ÅU’s debatkatalog: “ALT er til debat”.
Vi har givet konceptet et ekstra nøk opad ved at tage fat i vores ordførere og et enkelt medlem
og bede dem udvælge denne udgaves emner, så vi kan skabe debat om noget af den politik, de
er ved at smede over ilden.
Alt er dog ikke nyt. Formålet og formatet er det samme, nemlig at hjælpe jer lokalt med at få
gang i den politiske debat, én gang i kvartalet. Og som altid gemmer der sig emner til Politisk
Stoleleg i slutningen af denne udgave.
GOD DEBAT!
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ALT er til debat #4

DEBAT: Danmarks forsvarspolitiske fremtid
Skrevet af: Anton Stubbe Teglbjærg, Udenrigs- og EU-ordfører

Siden Den Kolde Krig har Danmark deltaget i det transatlantiske militærfællesskab, NATO.
Samtidigt har lande som vores svenske naboer holdt sig udenfor. Derfor er det på tide at stille os
selv spørgsmålene:

1) Hvordan skal Danmarks forsvarspolitiske fremtid se ud?

2) Skal Danmark ud af forsvarsforbeholdet så vi kan deltage i og påvirke EU’s forsvars- og
fredspolitik?

3) Skal vi blive i NATO?

Fordele ved NATO Ulemper ved NATO

NATO er uden tvivl verdens stærkeste
alliance med et samlet budget, som er større
end ALLE andre lande i verden tilsammen

NATO giver Danmark adgang til
militærtræning, viden, personale og udstyr
samt total sikkerhed i tilfælde af angreb

NATO har med USA i spidsen flere gange
indledt invasionskrige som i Irak, hvor mere
end en million civile iraker døde, og hvor der
blev brudt med international lov ved overlagt
drab på civile og journalister. NATO er
dermed en trussel mod international fred

NATO forpligter Danmark til at opruste og
bruge 2% af BNP. Det er MANGE penge som
skal gå til unødvendige bomber og våben i
stedet for grøn og social retfærdighed (fun
fact: USA's militær belaster klimaet mere end
hele Sverige)

4) Hvordan skal et fremtidigt europæisk forsvarssamarbejde se ud?

5) Eller er det et alternativ?

Personligt siger jeg:
1) svært spørgsmål
2) ja
3) nej
4) fokuser på fred, humanitær hjælp og konfliktnedtrapning, ikke krig og konfliktoptrapning
5) måske

Men hvad siger du?

Grønne fredshilsner, Anton
Hvis I har nogle gode inputs til dette eller andet udenrigs- og EU-stof, så send gerne en mail til
anton@alternativetsunge.dk
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DEBAT: Præstepension vs. kulturskoler
Skrevet af: Bertram Kjær Johansen, Kultur-, fritids- og livssynsordfører

Kulturen er godt og grundigt underprioriteret i dansk politik, og det er synd. Kulturen er nemlig
fantastisk, fordi det er et ukonkret frirum, hvor kun fantasien sætter grænser. Kulturen er ikke
bare en forståelse af samfundet. Det er et udgangspunkt for samfundet, men alligevel kan man
bare ikke finde flere penge. Det er en skam.

Så meget koster folkekirken - er det pengene værd?
Et sted, hvor man tydeligvis godt kan finde penge til finansiering, er den danske folkekirke. Her
brugte staten ca. 724,1 millioner kroner på årlige bevillinger i 2017. Det lyder måske som et
moderat beløb, men hvorfor ikke vende en smule op og ned på tingene? Vi er trods alt et
alternativ til de andre. Jeg er (ikke så tilfældigt) også livssynsordfører, og i den sammenhæng
giver det god mening for mig at tage lidt fra de årlige bevillinger til folkekirken og give dem til
kulturen. For mig - og forhåbentlig også resten af Alternativets Unge - er kulturen så vigtig, at
den skal helt ind i centrum af samfundsudviklingen. Jeg tror, vi er det eneste parti, der har det
sådan, og som laver politik derefter.

Hvad er en kulturskole, og hvilke problemer har den?
En kulturskole er en skole, der sikrer et lokalområdes undervisning i kunstneriske fag, som
eksempelvis drama, dans, billedkunst, musik, film, kreativ skrivning, fotografi og meget andet.
Disse skoler er en knaldgod ide, men de har et problem. Helt konkret gives der fra kommunen
kun refusion for lærerlønninger til musikundervisning, men kultur er i min opfattelse meget
mere end musik, og kommunens støtte burde favne mere bredt, så kulturskolerne kan tilbyde
alle former for kreativ udfoldelse.

Skal vi flytte pengene?
Spørgsmålet er, om folkekirken ikke får for mange penge i dag. 724,1 mio. kroner er en hel del,
når man kunne indføre lærerlønninger på kulturskolerne, som i mine øjne er et af de skridt, man
kan tage mod en bredere kulturel samfunds- og fælles forståelse i Danmark, for blot 50 mio.
kroner ekstra om året.
Men misforstå mig ikke. Folkekirken er i mine øjne et af de vigtigste organer i Danmark, og en
kulturarv og identitet, som vi skal værne om; men jeg synes simpelthen, det er for sørgeligt at se
50 mio. kroner gå til præsteløn og pension, når de kunne gå til at styrke interesser og uddanne
unge på en kulturskole. Derfor er mit bud, at man ved lov sætter et max på 500 mio. kroner til
årlige bevillinger til folkekirken og giver de resterende 224,1 mio. kroner til kulturområdet.

Er du enig eller uenig? Eller har du blot kommentarer eller overvejelser, som du ønsker at dele
på baggrund af teksten? Så skal du ikke tøve! Deltag i debatten og tag endelig fat i mig på
bertram.j8@gmail.com, eller skriv til mig på twitter på kj_bertram eller find mig på min
facebookside Bertram Kjær Johansen

Farverige hilsner
Bertram Kjær Johansen
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DEBAT: Jobcenteret: nedlæg, omlæg eller bevar?
Skrevet af: Johannes Skjernaa Erfurth, Social- og sundhedsordfører

Problematikken med jobcentrene:
Jobcenteret er for mange arbejdssøgende et sted, hvor de kontrolleres, udskammes og holdes
fast, mens det for staten er et enormt bureaukrati, der kræver mange ressourcer. Jobcentrene
består dog i dag, da mange virksomheder ser positivt på dem pga. nødvendigt af at holde
arbejdsløse i ørene.

Hvilke konsekvenser bringer jobcentrene med sig?
Det blev i 2011 for første gang påvist, at mennesker med tilknytning til jobcenteret har større
chance for at udvikle stress og depression. En større undersøgelse fra Psykiatrifonden viser, at
67,9% af adspurgte svarer, at jobcenteret forringer deres livskvalitet. 23% føler, at de mister
livslysten efter mødet med jobcentret. De ansatte på jobcentrene rapporterer også om dårlige
arbejdsforhold, stress og afmagtsfølelse, da de ikke føler, at de har mulighed for at hjælpe
borgerne.

Hvordan bidrager jobcentrene?
Virksomhederne er generelt begejstrede for jobcentrene. En undersøgelse fra Dansk Industri
viser at ⅓ af danske virksomheder samarbejder med jobcentrene og 60% af dem er godt tilfredse
med samarbejdet. De kan fungere som mægler mellem det private og offentlige, f.eks. det fælles
projekt mellem vaskeriet DFD og Frederiksberg kommune, “Kvinder i arbejde”, som hjalp
indvandrerkvinder med at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Nogle hurtige tal:
Jobcentrene koster ca. 8 milliarder om året. Det betyder, at de kun giver overskud, hvis man går
udfra, at borgerne ellers ville blive på offentlige ydelser.
2% af arbejdsstyrken (70.000 personer) har fået job gennem et jobcenter
92% af alle tidligere ledige har fået job uden involvering fra a-kasse eller kommune.

Diskussionsemner:
Spørgsmålene, der står tilbage, er:

● Om jobcentrene skal nedlægges, omlægges eller bevares som de er?
● Hvad kan man gøre for at forbedre forholdene på jobcentrene?
● Kan man bevare de positive aspekter uden de negative?

Kram fra Johannes <3

PS: Hvis I skriver nogle punkter ned, har opklarende spørgsmål eller vil noget andet, så send mig
meget gerne en mail på johsedk@gmail.com :)
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DEBAT: Skat på ressourcer i stedet for indkomst
Skrevet af: Nicklas Hakmann Petersen, Økonomi-, erhvervs- og iværksætteriordfører

Vores tilgang til skat har længe stået stille. Det skal vi lave om på. Siden skattens indførelse er
der kommet mange nye og spændende tilgange til skat. En af dem er, at skatten lægges væk fra
indkomst og over på ressourceforbrug. Det vil medføre et fald i ressourceforbruget og en
stigning i forbrug, som ikke er så ressourceafhængigt, såsom Netflix. Nu hvor klimakrisen står for
døren, er det relevant at diskutere, om det er tid til andre skatteformer, der lettere kan
imødekomme vores klimamål.

Spørgsmål:
Hvordan kan vi sikre os, at en ressourceskat ikke rammer socialt skævt?

● Ordførerens holdning (læs når I har debatteret det):
Jeg tror, at den bedste tilgang vil være at vi lægger skat på ressourcer, og på indkomst.
Så har vi flere knapper at skrue på, når vi skal opnå vores mål. Altså, vi skal bruge
indkomstskat til at regulere ulighed, og ressource skat til at regulere forbrug.

Hvordan kan vi sikre os, at virksomheder stadig tjener nok til, at de vil blive på markeder med
ressourceforbrug, så vi ikke får monopoler?

● Ordførerens holdning: ved at skatten bliver delt i to, så kommer der stadig til at være
rigeligt mulighed for at skaber overskud, for de fleste virksomheder. Vi skal dog have et
klart overblik over, hvor stor overskudsgraden er i de forskellige brancher, så vi rammer
dem passende. Eksempelvis er overskudsgraden generelt ret lavt i Danmark på
dagligvare forretninger, så der skal vi være ret forsigtige.

Hvilke faktorer skal vi bruge til at finde ressourcerne skattetryk?
● Ordførerens holdning: Jeg ville kigge på det enkeltvist, eksempelvis hvor stort CO2

aftryk har det, skader det miljøet og naturen på anden vis, og hvor meget overskud er der
i den her branche? Vi skal ikke beskatte virksomhederne ud af hus og hjem medmindre,
de skader miljøet i for stor en grad.

Kunne det medfører økonomisk opdrift for danske virksomheder, at vi tvinger virksomheder til at
fokusere på deres ressourceforbrug?

● Ordførerens holdning: Det kunne det sagtens. Vi får skabt stort incitament til at vores
virksomheder, får det som en kernekompetence at kunne spilde ressourcer, så lidt så
muligt. Når de så begynder at sælge de produkter i udlandet, vil de opleve at deres
overskudsgrad er meget større end de andres, fordi de ikke har knækket koden, til at
producerer og sælge effektivt nok med det parameter.

Hvis I har en god idé til økonomiske eller erhvervsmæssige tiltag, så må I meget gerne sende det
ti lmig.
Grønnehilsner Nicklas Hakmann Petersen
Mail: nicklash.alternativetsunge@gmail.com
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DEBAT: Skal vi ud af eller ændre Parisaftalen?
Skrevet af Tobias Rosenørn Folden, medlem af Alternativets Unge

I 2015 blev Parisaftalen etableret af 195 af verdens lande og blev set som en enorm
international bedrift mod bekæmpelsen af klimaforandringerne.
Den indeholder blandt andet en klima-ulandsbistand på 100 milliarder dollars om året til den
grønne omstilling i alle ulande. Yderligere er det en ikke-juridisk aftale, der bygger på
uambitiøse målsætninger med en mekanisme der skruer CO2-ambitioner op hver femte år.

Men hvad er der sket siden 2015? For at sige det mildt: ikke en skid
I 2017 meldte USA sig ud af Paris-aftalen pga. deres protektionisme særligt over for
kulindustrien, og i 2018 blev det offentligt kendt, at kun 16 ud af de 195 lande faktisk havde
planer, der var ambitiøse nok til at overholde Parisaftalen - ingen af disse lande var Kina, USA
eller EU.

Der er dog håb. Håbet skal findes i USA’s protektionisme, som er begyndt at ramme deres
økonomi, da flere handelsaftaler er blevet droppet efter deres udtræden af Parisaftalen og
grundet handelskrigen med Kina. Dette kan betyde, at demokraterne får en fordel til næste valg
og dermed måske kan trække USA i en grønnere retning.

Så her kommer tre forslag til, hvad vi kan gøre med Parisaftalen, og hvis et fjerde dukker op, så
skriv det endelig til: oscar@alternativetsunge.dk

Forslag 1:
Forhandl en ny aftale med de tidligere 195 lande, inklusiv USA, hvori der laves ambitiøse og
mere juridisk bindende mål, der faktisk holder os under 1,5 grader. Hvis dette lykkes, kan
Danmark forlade Parisaftalen og forpligte sig på den nye.

Forslag 2:
Forbliv i Parisaftalen, men lav modifikationer, der gør målene juridisk bindende. Derudover skal
målene vurderes ud fra økonomi, og klimaeksperter skal samarbejde med det pågældende land
om at lave en plan, der er realistisk for landet, så vi kan komme under 1,5 grader.

Forslag 3:
Danmark skal ud af Parisaftalen med det formål at sende et signal om, at den er intetsigende og
for at presse på en bedre og mere ambitiøs aftale

Grønne hilsner
Tobias Rosenørn Folden, ordfører for en dag ;)
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DEBAT: Hvad vil vi egentlig med folkeskolen?
Skrevet af: Oliver Milan Meinike Nielsen, Uddannelses- og undervisningsordfører

Rammernes udvikling
Siden undervisningspligtens begyndelse i Danmark er der blevet sat rammer for, hvad borgerne i
samfundet bør vide. Ved pligtens indførelse var grundlaget for undervisningen et behov for at
udbrede viden om ordentlig opførsel, kristendom og dine forpligtelser som borger i samfundet.

Dette ændrede sig særligt i 70’erne, hvor frisind og nytænkning blev en større del af folkeskolens
grundlag. Man ønskede, at folkeskolen skulle skabe mulighed for oplevelse og selvvirksomhed,
og at den bidrog til elevens lyst til at lære, udfolde sin fantasi og opøve selvstændig vurdering,
men også at den forbedrede eleverne til medbestemmelse i et demokratisk samfund.

Efter flere ændringer frem og tilbage landede man i 2006 på den formålsparagraf, der stadig er
gældende i dag, og som er grundlaget, hvorfra skoler og lærere tilrettelægger deres
undervisning, og hvor lærerne næsten har “frit spil”:
"Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der:
forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med
dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres
forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige
udvikling."

Holdninger til folkeskolen
I Danmark er der forholdsvis bred enighed om, at der er plads til forbedring i folkeskolen og jeg
kunne selv ikke være mere enig. Dog falder diskussionen ofte blot på spørgsmålene om
karakterer eller ej, om der skal være flere eller færre lektier, og om skoledagen er for lang. Det
er en fejl. For skolerne kan i princippet selv regulere det meste af dette, hvis det ikke var for
formålsparagraffen. Den tvinger nemlig skolerne til at give mange lektier og indføre lange
skoledage, da eleverne skal igennem så meget stof, så måske er det på tide at revidere den.

Min holdning
Jeg mener personligt ikke, at det er vores opgave som samfund at bestemme, hvordan skolerne
tilrettelægger deres undervisning. Det er til gengæld vores opgave som samfund at blive enige
om, hvad vi mener er basale evner for en borger i samfundet. Jeg synes, vi skylder hinanden en
lang, dybdegående samtale om, hvad vi egentlig vil opnå med folkeskolen, så den ikke bliver en
forsøgskanin.

Men hvad synes du?
● Skal vi have mere fokus på bæredygtighed og sociale kompetencer?
● Giver det mening at vægte forberedelse til videre uddannelse så højt i et samfund, hvor

fremtidens arbejdsmarked i høj grad bliver afhængig af fleksibilitet?
● Eller er formålsparagraffen fin som den er?

Hvis jeg har sat dine tanker igang, eller du måske har fået en ide til en bedre formulering af
formålsparagraffen, er du meget velkommen til at sende mig det på mail:
oliver.milan@alternativet.dk
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DEBAT: Er kønskvotering vejen til mangfoldighed?
Skrevet af: Katrine Skov-Hansen, Ligestillings- og mangfoldighedsordfører

I Danmark er der stadig uenighed om, hvorvidt vi mangler ligestilling. Vi er uden tvivl nået et
rigtig godt stykke af vejen, men visse områder halter stadigvæk i 2019. Det ser vi blandt andet,
når kun 39,1% af Folketingets medlemmer er kvinder.
Denne skævvridning har flere lande i Europa forsøgt at forhindre ved at indført love om
kønskvotering. I 2008 vedtog Norge, at 40% af bestyrelsesposterne i norske aktieselskaber skulle
varetages af kvinder, og i Spanien vil private virksomheder have fortrinsret i offentlige
budrunder, hvis bestyrelsen bestod af minimum 40% kvinder. Selv i Alternativet har de bestemt,
at der på opstillingslisterne skal være henholdsvis én kvinde og én mand på de to øverste poster.
Derfor bør det også være relevant, især for Alternativets Unge, at diskutere, hvorvidt
kønskvotering er den rigtige vej til at skabe mere ligestilling i et samfund.

Stof til overvejelse
● Er kønskvotering ikke en måde at nedværdige det underrepræsenterede køn - typisk

kvinder - som værende ’’svage’’, og vil de ikke føle sig diskriminerede, netop fordi de
f.eks. bliver valgt ind i en bestyrelse baseret på deres køn og ikke kompetencer?

● Kvinder er mindst lige så kloge som mænd, og staten bør derfor gå ind og regulere
kønsfordeling i en virksomheds bestyrelse, så mangfoldigheden sikres.

● Hvad hvis der simpelthen ikke er mulighed for at få den ønskede fordeling af køn i en
bestyrelse? Skal det så ikke være muligt at danne en bestyrelse?

● Der skal være en bred mangfoldighed af køn i bestyrelser og ledelser i Danmark, og
kønskvoter er derfor en mulighed for at skabe det. Staten har magten til at skabe denne
mangfoldighed, så hvorfor skulle den ikke det?

● Kvinder har ikke samme konkurrencegen som mænd eller samme værdier, og de vil
derfor heller ikke stræbe efter et jobs i ledelser på samme niveau som mænd. Er det så
okay, at staten skal lovgive og begrænse virksomheder i at etablere en bestyrelse?

Glæder mig til at høre jeres input og skabe en god og åben debat - som forhåbentlig også kan
føre til, at vi begynder at udvikle noget politik på området.

Mvh. Katrine Skov-Hansen - Ligestillings- og mangfoldighedsordfører
Mail: Katrineemilie05@gmail.com
Facebook
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DEBAT: Digitalisering af valgsystemet
Skrevet af: Mikkel Larsson, Demokrati-, rets- og etikordfører

Næsten alt er digitaliseret i dag - på nær vores demokrati. Men hvorfor er det egentlig sådan?
I Danmark stemmer vi stadigvæk med pen og papir og tæller stemmesedlerne med fingrene på
trods af, at der i dag findes to elektroniske valgsystemer, nemlig e-voting og i-voting, som kunne
gøre arbejdet lettere, men hvorfor bruger vi så ikke dem, og hvad kan de?

E-voting er et system, der enten hjælper eller helt klarer optælling og/eller levering af
stemmesedler ind i systemet. Dette system bruges f.eks. i USA

Fordele Ulemper

Denne løsning er både billigere og
hurtigere end den danske metode, hvor
stemmesedlerne fysisk tælles og kan derfor
gøre det muligt om nødvendigt at holde
flere folkeafstemninger for færre penge og
kan dermed højne danskerens
medbestemmelse i dansk politik.

Indførte man flere folkeafstemninger - hvilket er
muligt med dette valgsystem - skulle
befolkningen tage afsted til stemmestederne
oftere. Det kan resultere i lavere fremmøde og
derfor lavere demokratisk mandat bag valget.

Der er en vis usikkerhed, når det kommer til
elektronik. Det bliver lettere at fuske med
valget, da der i mange tilfælde ikke er en fysisk
stemmeseddel, der kan omtælles.

I-voting er skridtet videre fra e-voting og kan være skridtet mod et meget mere direkte
demokrati. Et eksempel i dag på I-voting er borgerforslag.dk, hvor man, lige meget hvor man
befinder sig, kan skrive under på eller oprette et forslag, som Folketinget skal tage stilling til.
Man flytter altså demokratiet ud af valgboksen.

Fordele Ulemper

Meget billigere og hurtigere end systemet i
dag

Meget lettere adgang til demokratiet.

Større usikkerhed end e-voting.

Så spørgsmålet lyder, hvordan I helst ser det danske valgsystem i fremtiden: er det e-voting,
i-voting, analogt eller noget helt fjerde?

I kan finde mig på twitter eller fange mig på mail, hvis der kommer noget genialt ud af jeres
debat.
Mvh. Mikkel Larsson - Demokrati-, rets- og etikordfører
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Politisk stoleleg
Politisk stoleleg er legen, hvor alt kan debatteres, hvor alle holdninger er tilladt og hvor
reglerne endda også er simple:

● Der stilles to rækker af stole op overfor hinanden. Der bestemmes en "for"- og
"imod"-side. Antallet af stole skal matche antallet af deltagere.

● Der læses et emne op, som f.eks. burkaforbud.
● Deltagerne sætter sig i den side, de ønsker at argumentere for, enten fordi de synes, det

kunne være sjovt, eller fordi det rent faktisk er deres holdning.
● Der kan kun sidde én spiller per stol. Så er alle stole besat på den ene side, må man

sætte sig på den anden side, om man ønsker det eller ej ;)
● Hvert hold får cirka 20 sekunder til lige at snakke strategi.
● Debatten starter derefter og stoppes igen, når det ønskes, eller når en evt. gamemaster

beslutter det.
PS. Politisk stoleleg er ekstra god med øl til ;)

Redaktionens bud på temaer

Invadering af Nordkorea
Fjern registreringsafgiften på elbiler
Afskaffelse af stemmeretsalderen
Afskaf værnepligt
Væbnet revolution
Rationering af klimabelastende varer

Tak for, at I læste med! Vi håber, at det faldt i god jord, og at I allerede glæder jer til næste
udgave af “ALT er til debat” ;)

Vi ses derude
Hilsen redaktionen og Politisk Udvalg
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