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Vision
Demokratiet er udfordret, og nye udfordringer, men også muligheder, gemmer sig bag døren.
Det er blevet tid til at åbne demokratiet op og lade borgerne kigge ind. Derfor vil vi i
Alternativets Unge altid bruge øret mindst lige så meget som munden, da det at kunne lytte er
lige så vigtigt som at kunne tale. Det er et princip, vi forsøger at udbrede til andre gennem den
måde vi debatterer og udvikler politik på. Det er det princip, vi kalder ny politik kultur. Ved
implementeringen af en ny politisk kultur sørger vi for, at det ikke kun er dem med økonomisk,
politisk og social magt, der inviteres med om bordet, og at vi ikke deler os op i os og dem, som
var det en fodboldkamp, men i stedet samles om fælles løsninger. Vi vil med andre ord
imødekomme en kultur, hvor vi siger ”både - og” i stedet for ”enten - eller”.
Politik skal ikke længere kun tage udgangspunkt i de folkevalgte, men også dig og mig. Derfor
starter vi med os selv i Alternativets Unge, hvor vi gennem vores værdier og debatdogmer til
hver en tid forsøger at sprede ideen om ny politisk kultur så vidt muligt. Dog kræver det en
kulturændring i samfundet, og derfor præsenterer vi i dette program en række forslag, der skal
skubbe os i retning af en mere konstruktiv tilgang til, hvordan vi debatterer og former vores
samfund til at sætte konstruktivitet, menneskelighed og plads til forskellighed i højsædet.

Et parlamentarisk fokus
Den nye politiske kultur handler ikke kun om politikerne, men det er ofte her det starter, da de er
magtens centrum. Derfor er der i lige så høje grad brug for ændringer bag borgens mure, som
der er uden for den. For os handler det ikke om at gøre livet mere besværligt for politikerne, men
mere konstruktivt, retfærdig og inddragende, så borgerne ikke føler sig overrumplet i det
parlamentariske system.
Derfor ønsker Alternativets Unge:
At oprette et åbenhedsudvalg, der sikrer gennemsigtighed i det parlamentariske system.
Begrænset brug af hastebehandlinger, samt at kræve, at al hastelovgivning tages op igen i
Folketinget kort tid efter lovens indtræden.
Større respekt for høringsfrister, således at involverede parter kan nå at få sagt sit.
En ny offentlighedslov, hvor der skabes mere gennemsigtighed på Christiansborg.
En styrkelse af ombudsmanden, så politikerne bedre kan holdes i snor
Ministerpensionsvilkår, der svarer til en arbejdsmarkedspension, hvor lønnen dog samtidig
øges i en grad, så det afspejler erhvervet.
Ministrene ud af Folketinget, således at magtens tredeling respekteres.
En styrkelse oppositionen, således at der kan nedsættes undersøgelseskommissioner med
2⁄5 flertal i Folketinget
12 måneders karensperiode for ministre og topembedsfolk i sager, som vedrører ministeriet
eller sager som personen har beskæftiget sig med i løbet de seneste tre år.
At stoppe for brugen af dobbeltmandater i de politiske institutioner.
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En hverdag med demokrati på dagsordenen
Ny politisk kultur fylder i dag primært noget på nationalt plan, men det er dybt forkert. Det
rigtige demokrati finder man nemlig lokalt, ifølge os. Derfor skal der udvikles tiltag, der gør den
demokratiske samtale stærkere lokalt. Tiden for skabeloner, der presses ned over hele landet
skal være fortid. I stedet vil vi kæmpe for, at lokalområderne får mere magt til selv at bestemme.
Det er ren fornuft, da det til alle tider vil være dem, som bor i lokalområdet, der ved bedst.
Derfor ønsker Alternativets Unge:
At give lokalområderne flere muligheder for borgerinddragelse ved at tillade afprøvning af
f.eks. lokale folkeafstemninger og borgerbudgetter
Eksperimentalzoner, der skal bidrage til, at lokalbefolkningen selv kan eksperimentere med
udviklingen af deres lokalområde.
Biblioteker som centre for demokrati, politikudvikling og borgerinddragelse.
Skolevalget skal gøres en obligatorisk del af folkeskolen
Oprettelse af “Center for Demokratiudvikling og Borgerinddragelse”, der skal forske i,
eksperimentere med og understøtte nye, konkrete modeller for borgerinddragelse og
demokratiudvikling.

Penge ud af politik
I politik har penge også magt. Desværre er det dog næsten umuligt for borgere og medier at få
indsigt i, hvor pengene til de politiske partier kommer fra, og hvad interessenterne konkret får
for deres økonomiske bidrag. For os handler det ikke nødvendigvis om at få pengene helt ud af
politik, men vi ønsker i stedet at borgere kan få et overblik over hvem, der får penge fra hvem.
Det mener vi vil gavne den demokratiske retning.
Derfor ønsker Alternativets Unge:
En demokratifond til styrkelse af det danske demokrati, og hvor fondens midler fordeles
ligeligt mellem partierne.
Åbenhed omkring partistøtte, samt en administrativ bødestraf, hvis denne åbenhed ikke
holdes
Donationer til politikere til en værdi af over 1000kr registreres i et offentligt register.
Et lobbyregister for politikere og ministre, samt åbne kalendere, så man kan se, hvem der
mødes med hvem.
Et åbenhedscertifikat for politiske tænketanke, der skal sikre åbenhed omkring deres
finansiering
Forbyde virksomheder at donere penge til partier, da virksomheder ikke skal have større
indflydelse end borgerne
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Ret til at tale
Den politiske kultur handler i høj grad også om at tale og om, at alle, uanset hvem de er, og hvad
de har på hjerte, skal have ret til at få det sagt. I dag kan det dog i mange tilfælde være svært og
have konsekvenser at bryde tavsheden.
Derfor ønsker Alternativets Unge:
En styrkelse af de offentlige ansattes ytringsfrihed, således at en offentlig arbejdsgiver ikke
må indføre sanktioner som reaktion på lovlige ytringer om kritisable forhold.
En Whistleblowerordning for offentlig ansatte, der kan igangsætte undersøgelser
Oprettelsen af et Whistleblowerværn, der skal sikre en whistleblowers ansættelsesretlige
vilkår, såsom at en whistleblower ikke kan sigtes eller retforfølges for at bryde sin
tavshedspligt, og at arbejdsgiveren ikke må efterforske dennes identitet.
Beskyttelse af internationale whistleblowere, således at Danmark ikke længere bidrager til
udlevering af whistleblowere.
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