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Emil Juul
Hansen

Dem kan du møde

Vi ved godt,
vi ikke ser
verden,
Derfor har Spektrum allieret sig med

Emil, Maisha, Esben og Anna
Fire efterskoleelever har sagt ja til at
være en del af et eksperiment. I løbet
af magasinet tager de med os på en tur
rundt i nogle af de emner, der bliver
talt om både over aftensmaden og
hos verdens ledere. Her giver de os et
indblik i deres tanker om alt lige fra
plastikforurening til flygtningekrisen.
Inden vi når dertil, kan du på de
næste sider lære dem lidt at kende.

Vi skal møde Emil Juul Hansen, der
har vundet guld ved DM i volleyball.
Maisha Carsce Nissen, der drømmer
om at blive filminstruktør. Esben
Heller Møller, der lige er begyndt at
spille klaver. Og Anna Fønss, der har
kastet sig ud i noget, hun aldrig har
prøvet før – og så har hun været til
verdensmesterskaberne i hiphop.

A F C H R I S T I N A H O U L I N D, J O U R N A L I S T, S P E K T R U M | F OTO A R T H U R J. C A M M E L B E E C K, A LT I N G E T

–4–

SPORTSMANDEN:

“DET ER FEDT AT SLÅ HÅRDT
OG LAVE DET GODE POINT”
Bolden kommer, ligesom den skal. 16-årige Emil Juul Hansen kan se det, allerede inden han rammer den med hånden.
Det bliver et godt point. Han banker bolden i jorden på den
anden side af nettet. Adrenalinet suser gennem kroppen,
imens holdkammeraternes råb runger i ørene. Det er dét rush,
som gør, at Emil Juul Hansen spiller volleyball på tiende år.
“Det er fedt at slå hårdt og lave det rigtig gode point.
Samtidig er det en holdsport, og du er nødt til at være på hele
tiden,” siger han.
Sidste år vandt han DM-guld med ungdomsholdet. “Det var
en vild oplevelse. Vi regnede ikke med at vinde, men vi gav alt,
hvad vi havde, og pludselig står vi med glimmer over det hele
og er danmarksmestre,” husker han.
Kærligheden til volleyball er noget, Emil Juul Hansen har
fået med hjemmefra. Inspireret af sin far, der har spillet siden
gymnasietiden, var det naturligt, at det netop blev det, han
holdt fast i. Han har også lige overtalt sin lillebror på 14 til at
vende tilbage til sporten.
“Det er fedt, vi har noget, som holder os sammen. Samtidig
er det fedt at tage til stævner sammen med både min bror og
far,” siger han.
Den fede detalje
Når Emil Juul Hansen står på volleyballbanen, er tøj og gear
ikke så vigtigt. Men det er ellers også noget, han går op i med
en stor sans for detaljen. Iført både sort hættetrøje og sorte
bukser har han i dag valgt at bryde det sorte med et skriggult
Off-White-bælte. Skoene fanger også øjnene. Et par Valentino-sneakers, der både har ruskind, læder, mønster og spikes.
“Interessen for mode kom, da jeg begyndte at tjene mine
egne penge. Jeg brugte virkelig lang tid på at spare op til
skoene her. De har nogle supernice detaljer,” siger han.
“Jeg går i bad cirka to gange om dagen, fordi vi dyrker så
meget sport enten i fitness eller til volley. Hvis ikke jeg gjorde
det, ville jeg bare lugte hele tiden,” griner han.
–5–

7Bonus:
•	Emil Juul Hansen
•	16 år
•	Går i 10. klasse på Haslev
Idrætsefterskole
•	Kommer fra Frederiksberg,
hvor han til daglig bor med
sin mor, bonusfar og to små
brødre. Hver anden weekend
er han i Slagelse hos sin far.

E sben
Heller Møller

Anna
Fønss

PRØV, GIV OP OG PRØV IGEN:

15 ÅR OG
DANMARKSMESTER I HIPHOP:

“JEG HAVDE BRUG FOR AT
BLIVE EN DEL AF MUSIKKEN”

“HVIS JEG GØR NOGET,
GØR JEG DET HELHJERTET”

Det er november, og 15-årige Esben Heller Møller sidder
igen ved sin computer og fingrene på tangenterne med
YouTube-tutorials linet op. Hvis man skal blive god, kræver det
øvelse, og han har kun spillet i et lille års tid. Derfor kræver
det meget øvelse. Fingrene skal lære et nyt sprog, og det går
langsomt. Der rammer det ham. Hvor meget bagud han er i
forhold til dem, der har spillet hele deres liv. At han ikke læser
noder eller akkorder til perfektion. Hvor meget basis han ikke
har styr på. At han ikke udvikler sig.
“Hvis ikke jeg bliver god, så gider jeg ikke bruge min tid på
det.” I dag dominerer et helt nyt keyboard alligevel Esben Heller Møllers skrivebord, selvom han troede, han skulle droppe
projektet. Esben Heller Møller har givet sig i kast med alt fra
fodbold til bueskydning. At holde fast i én ting har aldrig været
hans stærke side. Men interessen for musik er stærkere end
impulsen til at holde op. “Da jeg begyndte at spille klaver, var
det, fordi jeg havde et behov for at blive en del af musikken.
Det behov forsvandt ikke. Jeg savnede det,” siger han.
Det vigtigste er udvikling
En anden ting, Esben Heller Møller nu er vendt tilbage til, er
læsning. På reolen står Jakob Ejersbos Liberty og Eksil. Hvor
end han er i verden i længere tid, har han en bog med.
“Jeg plejede at læse hver aften, inden jeg skulle sove, men
så tog Snapchat over. Nu er jeg begyndt igen. Jeg savnede
at fordybe mig, og det gik op for mig, hvor meget viden jeg
plejede at få ved at læse,” siger han.
Både læsningen og klaveret er noget, han dyrker for sin
egen skyld. Med hensyn til klaverspillet får man også fornemmelsen af, at han nu har fundet noget, han enten ikke har lyst
til at holde op med eller kan lade være med. Men en ting er
sikker. Han kommer til at give op igen – for en periode. Men
trangen til at blive ved vil være større end lysten til at give op.
“Det vigtige for mig er, at jeg udvikler mig, og det har jeg
gjort. På den måde er jeg blevet tilfredsstillet, selvom det går
langsomt.”
–6–

Det har været en lang dag, og 15-årige Anna Fønss har brug
for at slå det hele fra. Hun står i dansesalen, ser sig selv i
spejlet, sætter musikken på og lytter. Larmen i hovedet bliver til
fokus. En. To. Tre. Fire. Hun begynder at bevæge sig. Kroppen
husker bevægelserne næsten bedre end hjernen.
“Du lever dig helt ind i den rolle, musikken lægger op til. Du
kan bare give slip og være i det,” siger hun.
For Anna Fønss er dans ikke kun en hobby. Indtil hun
begyndte på efterskole, var det en livsstil, som har ført hende
til både danske og internationale mesterskaber. I foråret 2018
kunne hun kalde sig danmarksmester i hiphop.
Anna Fønss har valgt ikke at tage dansen med på efterskole. Med en undtagelse. I efteråret skulle hun til VM i Polen. I
ugerne op til måtte hun derfor op, ned i dansesalen og ringe
op på FaceTime for at deltage i morgentræning med holdet
hver morgen klokken seks. “Det lyder hårdt, når man fortæller
om det, men sådan er mentaliteten. Du gør det bare. Jeg gør
det for holdet; vi er i det sammen” siger hun.

7Bonus:
•	Esben Heller Møller
•	15 år
•	Går i 9. klasse på Midtsjællands Efterskole
•	Kommer fra Helsingør, hvor
han bor med sin mor far og
lillebror

Andet i verden end dans
På skolen har hun adventurelinje, hvor hun ror kajak, cykler
mountainbike og snorkler. “Jeg gør ting, jeg aldrig har prøvet
før, og det er fedt, men jeg kan blive vildt frustreret, hvis der er
noget, jeg ikke kan finde ud af,” siger hun.
En dag var holdet taget ud for at dykke med snorkel. De
skulle dykke et godt stykke ned i mørke, smutte under nogle
rør og så op igen. Men hun kunne ikke bevare roen og troen
på, at hun kunne holde vejret hele vejen.
“Jeg havde prøvet i to timer, og jeg kunne bare ikke. Jeg
blev ved med at svømme op til overfladen, og vi var kun to
tilbage, der ikke kunne finde ud af det. Det var så pinligt. Men
så lykkedes det endelig for mig. Det var næsten som at vinde
DM igen,” griner hun.
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7Bonus:
•	Anna Fønss
•	15 år
•	Går i 10. klasse på Odsherred
Efterskole
•	Kommer fra Solrød Strand,
hvor hun bor med sin mor,
far, tvillingebror og lillebror

Maisha
Carsce Nissen

UNG I

Unge i tal

Polen

Hvornår flytter de hjemmefra?

Hvem drikker mest?

EN DAGDRØMMER
MED SKABERTRANG:

Procentdel af unge mellem 20
og 24 år, der stadig bor hjemme
(2017)

Procentdel af 15-årige, der mindst en gang
om ugen indtager en form for alkohol (2014)

“VI ER ALLE HOVEDPERSONER
I VORES EGEN FILM”

Polen
86,7 procent

Danmark 20
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Drenge

Polen 13
Piger

Det er i feltet mellem drøm og virkelighed, at det begynder.
Tankerne vandrer, og 17-årige Maisha Carsce Nissen lader
dem flyve. Hun maler en ny virkelighed ud fra de ting, hun ser
og oplever. Og det får altid lige et tvist.
“Jeg dagdrømmer meget. Hvor jeg tager hen er forskelligt.
Det er meget drevet af, hvor jeg gerne vil være lige nu og her.
Uanset hvor jeg er, er der et sted, jeg hellere vil være,” siger
hun. Ofte finder hun sig selv på et film-set – og på det sidste
har det været hende, der havde styringen. Maisha Carsce
Nissen har en skabertrang, og hun drømmer om at blive
filminstruktør, så hun kan lukke os andre ind i sit univers. Et
univers, der tager form, når hun klipper amatørkortfilm, laver
illustrationer og grafikker eller synger. “På efterskolen har jeg
valgt medielinje, fordi jeg gerne vil blive bedre til at klippe og
bruge et kamera,” siger hun.
“Jeg er måske lidt antiautoritær”
Hun har lavet én film, hun er ret stolt af. Det er en portrætdokumentar om en af hendes fars venner. Men hun var langtfra
tilfreds med det, hun afleverede i første omgang.
“Vi havde redigeret hele aftenen op til deadline. Men jeg
følte ikke, at jeg kunne vise den frem. Det skulle se mere
professionelt ud. Det skulle være noget, jeg kunne være stolt
af,” siger hun. Derfor sad hun i flere uger om aftenen foran
computeren. For Maisha Carsce Nissen er det vigtigt, at det,
hun laver, er drevet af lyst og ikke pligt.
“Jeg er måske lidt antiautoritær. Det er nok, fordi jeg er
vokset op i et meget kreativt hjem. Jeg kan heller ikke forestille
mig noget værre end at lave det samme hver dag. Jeg skal
heller ikke tre år på gymnasiet,” siger hun.
I stedet vil hun på HF, hvor hun vil læse film og musik.
Bagefter skal hun ud og opleve verden. Hendes liv skal være
spændende. “Vi er alle hovedpersoner i vores egen film, og
det er vores egen opgave at sikre, at den ville være interessant
at se,” siger hun.

Danmark
23,8 procent

Danmark 12
Polen 9

Hvis du boede i Polen, kunne du godt I Polen drikker de ikke lige så ofte som i Danmark. Der er især forskel på polske og danske drenge. Her er det 13 procent af polske drenge på 15 år, der
glemme alt om at flytte hjemmefra i
drikker nogle former for alkohol mindst en gang om ugen.
den nærmeste fremtid. I Polen bor
over 86 procent af de 20-24-årige
Hvor mange af de 15-19-årige har drukket heftigt inden
stadig hjemme hos deres forældre.
for de seneste 30 dage? (2014)
Drengene flytter i gennemsnit hjemmefra, når de er næsten 29 år. For
Danmark 33,2
pigerne er det omkring de 26 år.
Arbejde eller skole?
Procentdel af unge mellem 15 og
24 år, der hverken er i uddannelse
eller i arbejde (2015)

Polen 35,3

Tro det eller lad være: I Polen er der flere af de 15-19-årige,
der har drukket heftigt inden for de
seneste 30 dage i 2014.
Hvor mange unge er der?

6,2% 11%
Danmark

Polen

Procentdel af unge mellem
15 og 19 år (2017)
Danmark
6,1 procent

Polen
5 procent

7Bonus:
•	Maisha Carsce Nissen
•	17 år
•	Går i 10. klasse på Tølløse
Slots Efterskole
•	Kommer fra Vesterbro i
København, hvor hun bor
med sin lillebror, skiftevis
hos sin far og mor.

Sandsynligheden for, at du hverken
var i gang med en uddannelse eller
havde et arbejde, ville være større,
hvis du boede i Polen. Her er det 11
procent af de unge mellem 15 og 24
år. I Danmark er det 6,2 procent.

5 procent af Polens befolkning
er mellem 15 og 19 år.
–9–

Migration

DERFOR TALER VI STADIG
OM EN FLYGTNINGEKRISE I EU

I 2015 og 2016 krydsede 2,3 millioner grænsen til Europa ulovligt, og i de to år søgte
godt 1,3 millioner mennesker asyl i Europa – nogle på flugt fra krig, andre fra fattigdom. Tallet falder, men EU har stadig ikke fundet andet end midlertidige svar på et
problem, der ser ud til at vare ved.
AF CHRISTINA HOULIND, JOURNALIST, SPEKTRUM
FOTO KHALIL ASHAWI / AP / RITZAU SCANPIX

M

åske kan du huske
sommeren og efteråret
2015? Flygtninge og
migranter vandrede på de danske
motorveje. Al trafik blev holdt tilbage,
og en gruppe politifolk fulgte flokken, imens den bevægede sig gennem
Danmark.
I dag går de ikke på motorvejene,
og der kommer langt færre til Europa
end i 2015. Alene fra 2016 til 2017
faldt antallet af asylansøgere i EU
med 44 procent. Alligevel taler vi
stadig om det.
Hvorfor egentlig?

Det skyldes primært to ting:
•	En ny krig eller naturkatastrofe kan
igen få flere millioner til at tænke,
at det er værd at prøve at komme
til Europa – også selvom rejsen er
farlig og dyr.
•	Medlemmerne i EU-klubben kan
ikke blive enige om, hvorvidt og
hvordan man skal fordele de mennesker, der har ret til asyl.
Forklar lige lidt mere

Syriske flygtningebørn i Atimah-lejren. Selvom der ankommer langt
færre flygtninge og migranter til Europa end for fire år siden, er det
stadig et spørgsmål, der splitter landene i EU.

– 10 –

Hvis vi ser på det første, går det kort
sagt ud på, at næsten uanset hvor
elendig ens tilværelse er, er livet som
flygtning i Europa bedre. Og krig og
katastrofe har været hverdag i mange
lande i Mellemøsten og Afrika. Det er
ikke noget, man løser fra den ene dag
til den anden, og nogle lande mener, at
det slet ikke er EU’s opgave. Er ens liv
i fare, har man ret til asyl – det siger
FN’s menneskerettighedskonventioner.
Den ret har man ikke, hvis man blot

søger et bedre liv væk fra fattigdom.
Problemet for EU har været, at det
er svært at skelne mellem de to ting.
Altså, mellem om folk er flygtninge
eller migranter. Samtidig varer krig
og konflikt i dag meget længere, end
de gjorde, da man lavede flygtningekonventionerne. Derfor bliver mange
flygtninge indvandrere, og netop
indvandring vil mange politikere (og
mange vælgere) rundtom i Europa gerne
undgå. Derfor lavede EU en aftale med
Tyrkiet og forskellige nordafrikanske
lande, som stopper dem.
Men det ændrer ikke på udfordringen med punkt nummer to. Selvom
det måske ikke lyder som en decideret
krise, når der ikke kommer så mange
til Europa længere, har det udviklet
sig til det, man kan kalde en politisk
krise.
Hvordan politisk?

Som sagt er der relativt stor modstand
mod indvandring i de europæiske
lande. Italien og Grækenland føler
sig ladt i stikken, fordi flygtninge
og migranter ankommer til deres
kyster for så at bevæge sig videre op i
Europa. EU’s regler gør, at de dermed
står med ansvaret. Det er ikke noget,
som de andre EU-lande har lyst til
at hjælpe dem med, og EU har ikke
kunnet finde ud af fælles regler for,
at hvert land skal tage en bestemt
mængde flygtninge.
Det har man forsøgt at lave, men det
er gået i hårdknude. Det ville nemlig
betyde, at EU fik lov til at bestemme
over, hvor mange flygtninge hvert
– 11 –

land skulle tage om året. Og det er et
kæmpe nej tak fra flertallet af medlemslandene – også Danmark. De fleste
er enige om, at man kun kan finde en
løsning på EU-plan, men landenes
statsministre er bange for, at de vil
tabe valg, hvis det lige netop er dem,
der har sagt ja til, at det ikke er dem,
men EU, der bestemmer hvor mange,
man skal modtage. Så den diskussion
kommer nok til at fortsætte længe..
Hvor mange taler vi om?
I 2017 ansøgte 650.000 førstegangsasylansøgere om asyl i EU’s medlemsstater. 538.000 ansøgere fik asyl. Bør
EU tage imod flere asylansøgere?
Ingen holdning
9,61 %

(57 spurgte)

Ved ikke
14,00 %

Ja, flere
33,39 %

(198 spurgte)

(83 spurgte)

Samme antal
22,09 %

(131 spurgte)

Nej, færre
20,91 %

(124 spurgte)

Sådan har vi gjort
Vi har sendt spørgeskemaet til alle landets
efterskoler og spurgt dem, om de ville
dele det ud til deres elever. 593 elever har
svaret.
Hvis vi havde fået svar fra alle landets efterskoleelever, ville svarene måske fordele sig
anderledes. Illustrationerne er baseret på
de 593 besvarelser, vi har modtaget.

UNG I
HVAD HANDLER AFTALEN
MED TYRKIET
OM?

x Kommentarer
Maisha: “Det er svært at finde plads og penge, men vi bør kunne
løse det for dem, der har brug for hjælp. Det er vores pligt, og politikerne burde gå forrest. Det gør de ikke nu, og det er ikke i orden.”
Emil: “Vi taler alt for meget om det, når man tænker på, at der ikke
længere kommer så mange hertil. Men det er vildt, at verdens ledere
ikke kan finde ud af tage en beslutning. Jeg ved ikke, hvor meget
plads vi har, men hvis man kan give, skal man give.”

EU-landene har lavet en
aftale med Tyrkiet om, at de
tager de migranter tilbage,
der ikke har ret til asyl, og
samtidig sikrer, at flygtninge
og migranter ikke kan rejse
til Europa gennem Tyrkiet.
Samtidig indgår EU flere og
flere aftaler med nordafrikanske lande, som gør det muligt
at sende folk tilbage.

Anna: “Det er helt pinligt, vi ikke kan finde ud af fordele dem mellem
os. Det ødelægger tanken om EU som et sted, hvor vi løser problemerne sammen. Hvis der virkelig er en grund til, at folk flygter, så bør
vi finde plads til dem.”
Esben: “At vi stadig taler om det, betyder at vi ikke har løst problemet, og det er forfærdeligt for de mennesker, det påvirker. Men der
er ikke noget i det for EU-landene. De skal kun gøre det, fordi de vil
hjælpe, og derfor bliver det svært. Men vi burde kunne tage imod flere
– både i Danmark og EU.”

I 2017 ansøgte 650.000 førstegangsasylansøgere om asyl i EU’s medlemsstater.
538.000 ansøgere fik asyl. Bør EU tage imod flere asylansøgere?
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Den røde linje markerer det samlede antal ansøgninger, mens den gule markerer antallet af
førstegangsansøgere. Tilsammen dokumenterer graferne, hvor mange mennesker der indenfor
meget kort tid forlod deres hjemland og søgte asyl i Europa.
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Hvem drikker mest?

Procentdel af unge mellem 20
og 24 år, der stadig bor hjemme
(2017)

Procentdel af 15-årige, der mindst en gang
om ugen indtager en form for alkohol (2014)

Danmark 23,8

Danmark 20

Drenge

Irland 6

Irland 81,5

Hvis du boede i Irland, ville det
ikke være særlig sandsynligt, at du
flyttede hjemmefra, før du var langt
oppe i 20’erne.
I Irland bor 81,5 procent af de unge
mellem 20 og 24 år stadig hjemme
hos deres forældre.
Her flytter drengene hjemmefra, når
de er omkring de 27, og pigerne, når
de er fyldt 25 år.

Arbejde eller skole?

Udviklingen af antallet af asylansøgere fra 2006 til 2017

06

Hvornår flytter de hjemmefra?

Piger
Danmark 12
Irland 4

Når vi taler alkohol, ville du sandsynligvis ikke drikke så ofte, hvis du boede
i Irland. Kun 4 procent af de 15-årige piger i Irland drikker mindst én gang
om ugen.
Hvor mange af de 15-19-årige har drukket heftigt inden for de seneste
30 dage? (2014)
Danmark 33,2

7Bonus:

20

Unge i tal

Irland

Migration

•	En asylansøger er en
person, der er flygtet fra
sit hjemland og søger om
international beskyttelse. Hvis personen får
godkendt sin ansøgning,
bliver vedkommende til
en flygtning.
•	En migrant er en person,
der rejser fra sit hjemland for at finde et nyt
sted at bo.
•	En flygtning er en person,
der har fået godkendt
sin ansøgning om asyl.
Det vil sige, at det ikke er
sikkert for personen at
være i sit hjemland.

Procentdel af unge mellem 15 og
24 år, der hverken er i uddannelse
eller i arbejde (2015)

Irland 40,7

Til gengæld er der flere af dem, der virkelig giver den gas på en gennemsnitlig
måned. Her er det over 40 procent af de 15-19-årige, der har
drukket heftigt inden for de seneste 30 dage.
Hvor mange unge er der?

6,2% 14,3%
Danmark

Irland

Sandsynligheden for, at du selv eller
flere, du kender, hverken gik i skole
eller havde et arbejde, ville være
større. Sådan er det nemlig for 14,3
procent af de irske unge mellem 15
og 24 år.

Procentdel af unge mellem
15 og 19 år (2017)
Danmark
6,1 procent

Irland
6,4 procent

6,4 procent af Irlands befolkning er
mellem 15 og 19 år.
– 13 –

n

?

Ung i Europa

7Bonus:
•	Miłosz
Sentkowski, 18 år
•	Han bor i Grudziądz i Polen med
sine forældre,
sin bedstemor,
to brødre og tre
søstre.

Hvad mener
efterskoleeleverne:

I øjeblikket kan EU ikke lave love, som
giver LGBTI+-personer flere rettigheder,
så længe medlemsstaterne overholder
menneskerettighederne. Det betyder i
praksis, at forholdene for LGBTI+-personer er meget forskellige, alt efter
hvilket EU-land du bor i.

MIŁOSZ ER UNG
OG HOMOSEKSUEL I POLEN:

DE MENER, JEG ER SYG
At leve som homoseksuel i Polen er meget anderledes end i Danmark.
Rettighederne er få, og fordommene er mange. Selv i Miłosz’ familie.
AF CHRISTINA HOULIND, JOURNALIST, SPEKTRUM
FOTO PRIVAT

Har du nogensinde oplevet, at fremmede folk på gaden råber ad dig – bare
fordi du er dig?
“Din fucking faggot!”
“Du er så ulækker!”
“Hvorfor viser du dig offentligt?”
Når 18-årige Miłosz Sentkowski
går på gaden i sin hjemby, er det ikke
usædvanligt. Især ikke, hvis han har
en kæreste, og de holder i hånden.
Med regnbuer på brillerne og med
en stil, der skiller sig lidt ud fra gennemsnittet i den polske by Grudziądz,
er Miłosz Sentkowski godt klar over,
at han risikerer at blive råbt ad.
“Det er ikke særlig rart, men jeg har
brug for at være mig selv,” siger han.
Hold det for dig selv

Miłosz Sentkowski var 16 år, da han

sprang ud som homoseksuel, men
han var allerede som 10-årig klar
over, hvem han var.
Men det var ikke nemt at sige til
familien. Særligt hans to ældre brødre har det stadig svært med hans
seksualitet.
“De mener, at jeg er syg, og at der
er noget galt med mig,” siger han.
Hans forældre ville ifølge Miłosz
Sentkowski også ønske, at han ikke
var så åben omkring sin seksualitet.
De mener, at det ville være bedre, hvis
han holdt det for sig selv. Men det er
Miłosz Sentkowski uenig i.
“Jeg prøver at tale med mine forældre om det og fortælle, at jeg er
stolt af den, jeg er. Men de er også
bekymrede for mig, og jeg forstår
dem godt,” siger han. For det er ikke
– 14 –

rart at vide, at ens barn kan risikere
at blive råbt ad på gaden.”
“Jeg elsker mit land”

Når Miłosz Sentkowski tænker på
fremtiden, drømmer han om, at forholdene i Polen bliver bedre. Både
så LGBTI+-personer nemmere kan
adoptere og blive gift.
Han vil især gerne selv have muligheden for at blive gift i fremtiden – i
dag er det umuligt.
“Hvis tingene ikke bliver bedre, vil
jeg gerne flytte til et andet land. Måske
Storbritannien. Men jeg elsker mit
land, og jeg vil gerne blive boende.”.

Skal EU beskæftige sig med rettigheder for LGBTQ+–personer?

35,92 %
(213 SPURGTE)

Ja, og EU skal lave lovene, så alle lande
har samme regler på området.

24,96 %
(148 SPURGTE)

Ja, EU skal arbejde for at fremme rettighederne for LGBTQ+-personer, men
medlemslandene skal selv bestemme
over lovene.

10,46 %
(62 SPURGTE)
Nej

15,01 %
(89 SPURGTE)
Ved ikke

13,66 %
(81 SPURGTE)
Ingen holdning

– 15 –

UNG I

7Bonus:
I Polen kan du ikke blive gift med en af samme køn – hverken
på rådhus eller i kirken. Der findes heller ikke registreret
partnerskab.
I Polen kan to mennesker af samme køn ikke få lov at adoptere.
Da Polen i 2018 holdt pride-parade kaldte landets forsvarsminister deltagerne en flok sodomitter. Det er et bibelsk ord for
at gå imod naturens orden.
Kilder: Daily Mail og EUobserver

x Kommentarer
Maisha: “Det overraskede mig, at der er steder i Europa, hvor folk
ikke kan være dem selv. Det er ikke okay, og EU burde have mere
magt på det her område. Hvis EU kan tage os med ind i fremtiden,
når det gælder miljø og klima, skal de også gøre det her.”
Emil: “Det er absurd, at det stadig er sådan nogle steder i Europa.
Selvfølgelig skal man ikke give for meget magt til EU, men her burde
man kunne lave regler, så man kan blive gift med det menneske, man
elsker.”
Anna: “Jeg vidste godt, der var forskel, men det er vildt at få det
bekræftet. På det her område burde der være ens regler over det
hele. Jeg ved godt, man så giver EU mere magt, men lige her er det
okay. Men det ville selvfølgelig være et problem, hvis reglerne gik den
anden vej.”
Esben: “Det er forfærdeligt, at det stadig er sådan, men jeg tror ikke,
det er smart, at EU blander sig. Klimaforandringer er et problem for
os alle, men her handler det kun om Polen. Det er deres egen sag.”

– 16 –

HVORFOR ER
FORHOLDENE I
POLEN SÅ ANDERLEDES END I
DANMARK?

Hvornår flytter de hjemmefra?

Hvem drikker mest?

Procentdel af unge mellem 20
og 24 år, der stadig bor hjemme
(2017)

Procentdel af 15-årige, der mindst en gang
om ugen indtager en form for alkohol (2014)

Danmark 23,8

Danmark 20

Italien 92,0

Italien 32

EU har ikke ret til at lave love, som
tvinger medlemmerne til at tillade
ægteskab mellem homoseksuelle.
Men fordi vi har fri bevægelighed
på arbejdsmarkedet og fri bevægelighed for borgere, må man ikke
diskriminere på baggrund af seksualitet, når man skal ansætte folk.
Hvis du er blevet gift i Danmark
og flytter til Polen, er dit ægteskab
også lige så gyldigt i Polen, som
det er i Danmark.

Hvis du boede i Italien, så ville du
nok blive boende hos din mamma i
mange år endnu. 92 procent af de
unge mellem 20 og 24 år bor stadig
hjemme hos mor og far.
Når italienerne flytter hjemmefra, kan
de næsten ikke kalde sig unge mere.
Pigerne er i gennemsnit omkring 29
år, når de flytter ud, og drengene er
over 31 år.

Rettigheder i Danmark
Selvom Danmark er langt fremme
i forhold til rettigheder for homoseksuelle, er Danmark ifølge LGBTI Danmark og Amnesty stadig
bagud, når det gælder rettigheder
for interkønnede og transkønnede.
Altså når der sker diskrimination
på baggrund af køn og ikke seksualitet. Ifølge LGBTI Danmark er
inter- og transkønnede dog stadig
bedre beskyttede – for eksempel
i forhold til hadforbrydelser – i
Danmark end i Polen, fordi domstolene ser køn som seksualitet.
Ifølge LGBTI Danmark burde det
dog være en paragraf i sig selv,
så man ikke blander seksualitet
og køn.

Arbejde eller skole?

Unge i tal

Italien

Ung i Europa

Drenge

Piger
Danmark 12
Italien 18

Det lyder måske overraskende, men i Italien er der flere unge, der drikker
mindst én gang om ugen, end der er i Danmark. Af de 15-årige piger drikker
18 procent alkohol mindst en gang om ugen. For drengene er det 32 procent.
Hvor mange af de 15-19-årige har drukket heftigt inden for de seneste
30 dage? (2014)
Danmark 33,2

Procentdel af unge mellem 15 og
24 år, der hverken er i uddannelse
eller i arbejde (2015)

6,2% 21%
Danmark

Italien

Hvis du boede i Italien, ville sandsynligheden for, at du eller nogen,
du kendte, hverken gik i skole eller
havde et arbejde, være ret stor. 21
procent af de unge i Italien mellem
15 og 24 år går ikke i skole og har
ikke et arbejde. Det er mere end
hver femte.

Italien 23,0

Til gengæld er det ikke så ofte, at de italienske unge giver den hele armen,
når de drikker. Her er det 23 procent af de unge mellem 15 og 19 år, der har
drukket heftigt inden for de seneste 30 dage.
Hvor mange unge er der?
Procentdel af unge mellem
15 og 19 år (2017)
Danmark
6,1 procent

Italien
4,8 procent

4,8 procent af Italiens befolkning er
mellem 15 og 19 år.
– 17 –

Hvad står EU for?
Det står for Den Europæiske Union.
Før 1993 blev det kaldt EF, og det
stod for Det Europæiske Fællesskab,
men i forbindelse med afstemningen
om det, der hedder Maastricht-traktaten, hvor man også blev enige om at
lave euroen, ændrede man navnet.

Unge om EU
Hvornår blev
EF dannet?
Det Europæiske Fællesskab – også kaldet EF
– blev dannet i 1958.

FAKTA
OM EU

Hvor mange penge
får Danmark fra EU?
I 2016 fik Danmark 10,6
milliarder kroner tilbage fra EU.
Det går blandt andet til
forskning, støtte til
landmændene og
sikkerhed.

Hvor stort et område er EU?
EU er cirka 4.463.600 kvadratkilometer.
Malta er det mindste land på 300 kvadratkilometer, og Frankrig er det største
på 632.800 kvadratkilometer.

Hvem var de
oprindelige lande?
Oprindeligt bestod fællesskabet
af Belgien, Tyskland, Frankrig,
Italien, Luxembourg
og Holland.

AF CHRISTINA HOULIND
I L LU S T R AT I O N S A R A H O U M A N N

Hvor mange
mennesker er der i EU?
Befolkningstallet i EU er
opgjort til cirka 510 millioner
mennesker.

Hvor meget bestemmer
EU over Danmark?
Det kommer meget an på, hvilket område man taler om. På nogle områder
trumfer EU Danmark, og på andre
trumfer Danmark EU.

Hvor trumfer EU Danmark?
Når der for eksempel skal laves handelsaftaler med
lande, der ikke er med i EU, så er det ikke Danmark,
men EU, der gør det. EU trumfer også Danmark, når
det gælder konkurrencereglerne inden for EU. Det
betyder, at Danmark kan få bøder af EU, hvis man
ikke overholder reglerne og eksempelvis giver danske virksomheder fordele i forhold til virksomheder
fra Tyskland eller Frankrig.

Storbritanniens exit
Storbritannien er på vej ud af EU
– det, der kaldes Brexit. Dermed
går antallet af EU-medlemslande
fra 28 til 27.
– 18 –

Hvornår trumfer Danmark EU?
Til gengæld kan EU ikke bestemme noget som helst,
når det kommer til uddannelse i Danmark. Længen på
skoledage, hvornår man går på sommerferie, og om
SU’en skal hæves eller sænkes, er helt op til de danske
politikere. Det samme gælder sundhed. Her kan EU
heller ikke bestemme over Danmark. Men hvis alle EU’s
lande sammen beslutter, at vacciner er en god idé, kan
EU godt sætte penge af til at støtte udbredelsen af
vacciner i medlemslandene.

Hvornår er de
øvrige kommet med?
Siden 1958 er yderligere
22 lande kommet med.
Danmark begyndte at
deltage i det europæiske
samarbejde
fra 1973.

Hvad betaler Danmark for
at være medlem af EU?
I 2016 betalte Danmark det, der
svarer til 17,8 milliarder kroner
til EU’s budget.
– 19 –

Hvad ville være det vigtigste?

Besvarelser i alt: 593

Undersøgelse

Ingen tvivl der: Miljø- og klimabeskyttelse rammer en klar førsteplads. Bagefter kommer flygtninge og migranter
på en andenplads og børnerettigheder, LGBTI+-rettigheder og diskrimination indtager en tredjeplads.
Sådan har vi spurgt: Hvad er det vigtigste emne for EU at beskæftige sig med i den næste valgperiode (vælg
op til 3 ting)?

HVIS I
KUNNE
BESTEMME
I EU
Vi har spurgt over 500 af landets efterskoleelever,
hvordan EU skulle se ud, hvis det var op til dem.

Miljøbeskyttelse og bekæmpelse
af klimaforandringer:

86,85 procent

Flygtninge og migranter:

59,19 procent

LGBTI+-rettigheder, børnerettigheder og diskrimination:

37,10 procent

Handel, økonomi og konkurrence:

28,84 procent

Forsvar og sikkerhed:

24,28 procent

Udviklingsbistand:
Landbrug, fiskeri
og landbrugsstøtte:
Andet:
Der er ikke noget, der er vigtigt
for EU at beskæftige sig med:

11,80 procent
11,30 procent
3,20 procent
0,84 procent

Skal vi overhovedet være med i EU?

Okay, men skal EU bestemme mere?

Ja, det ser sådan ud. 87 procent af dem, der har
svaret, ville stemme for, at Danmark skal blive i EU,
hvis de fik muligheden.

Det er lidt sværere at sige. 50,59 procent føler
klart mest for, at det skal være status quo.

Sådan har vi spurgt: Hvis der blev udskrevet folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skulle ud af EU,
og du kunne stemme, hvad ville du så stemme?
Ingen holdning:
2,53 procent

AF CHRISTINA HOULIND, JOURNALIST, SPEKTRUM

Danmark skal
forlade EU:
2,87 procent

Sådan har vi spurgt: Hvordan skal EU udvikle
sig i fremtiden?
EU’s magt skal være
på samme niveau,
som det er nu:
50,59 procent

EU skal
styrkes og
overtage
flere vigtige
områder, som
landenes regeringer ellers
bestemmer
over nu:
21,42 procent

Ved ikke:
7,59 procent

Hvordan skulle EU være, hvis du var
med til at bestemme? Det kan være
svært at svare på, men vi har et bud.
Vi har sendt et spørgeskema ud til alle
landets efterskoler, hvor vi har spurgt
eleverne, hvilket EU de gerne vil have.

Sådan har vi gjort

Vi har sendt spørgeskemaet til alle landets
efterskoler og spurgt dem, om de ville dele
det ud til deres elever. 593 elever har svaret
på det.
Hvis vi havde fået svar fra alle landets efterskoleelever, ville svarene måske fordele sig
anderledes. Illustrationerne er baseret på de
593 besvarelser, vi har modtaget.
Danmark
skal blive i EU:
87,02 procent
–20–

EU skal udvikles
til Europas
Forende Stater:
13,83 procent

EU skal afskaffes:
1,69 procent
– 21 –

EU’s indflydelse
over den nationale politik skal
begrænses til få
vigtige områder:
12,48 procent

Digitalt

7Bonus:

Kære Google,
please, glem mig
De fleste har prøvet at google sig selv og har måske fundet noget ubehageligt, man
ikke har lyst til, er på nettet. Men du kan faktisk få det fjernet. Du skal bare spørge
Google, og det skulle være nemt. Det har jeg testet.
AF OLIVER LEHMANN, 17 ÅR, GÅR I 10. KL ASSE PÅ MIDTSJÆLL ANDS EFTERSKOLE

Jeg sad ved computeren og søgte på
mit navn. Jeg regnede egentlig ikke
med at finde noget, jeg havde nemlig
prøvet det før. Dengang fandt jeg ikke
noget, måske fordi jeg har et normalt
og kort navn, Oliver Lehmann. Men
denne gang gik jeg i dybden. Jeg gravede alt det frem, jeg kunne. Først
fandt jeg et gammelt billede fra en
skolefodboldkamp – harmløst.
Da jeg søgte videre, fandt jeg til
min overraskelse, en gammel Ask.
fm-profil. Den havde jeg ikke brugt
i flere år. Der lå gamle billeder og
udtalelser, jeg ikke havde brug for, at
folk skulle se. 13-årige mig, der legede
rundt på nettet, behøvede ikke være
det første, der kom frem om mig.

“Du er nu i vores kø”

Jeg sendte en anmodning til Google
for at få slettet hjemmesiden fra mit
navn. Kort efter fik jeg en mail: “Tak
for din henvendelse. Din meddelelse er i vores kø, og vi behandler din
anmodning så hurtigt, som vores
arbejdsbyrde tillader det.”
Dagene gik, og jeg hørte ikke mere.
Min anmodning var godt nok ikke
alvorlig, men det kunne den have været.
Omvendt kunne det sikkert tage lang
tid. Google får mange anmodninger,
og det var nok for meget at håbe på at
få svar inden for en uge.
Fire dage efter tikkede der alligevel
en mail ind: “I overensstemmelse med
din anmodning arbejder Google på

–22–

at blokere følgende webadresser fra
de europæiske versioner af Googles
søgeresultater.”
Jeg blev glad, selvom processen
ikke var helt færdig. Det kan åbenbart
tage noget tid for Google at fjerne
søgningen fra alle Googles europæiske
IP-adresser, men om ikke så længe ville
sporene fra den gamle Ask.fm-profil
være slettet fra mit navn. Jeg havde
inderst inde ikke forventet at få svar.
Slet ikke så hurtigt, og jeg ville faktisk
synes, det var okay. De har jo kun et vis
antal timer at arbejde i. Selvfølgelig
kan de ikke nå alt. Selvom det ville
være rart, troede jeg ikke, det var
realistisk. Men jeg tog fejl. For mig tog
det fire dage at blive glemt på nettet.

Spektrum har forsøgt at
få et interview med Google. Det kunne desværre
ikke lade sig gøre inden
deadline. I stedet sendte
de en rapport med deres
data omkring retten til
at blive glemt.

Sådan fungerer retten til at blive glemt

Oliver Lehmann fandt sine gamle
Ask.fm-filer og blev konfronteret
med sig selv som 13 årig. Hvad
der var sjovt og almindeligt
dengang, var ikke længere lige
det, han gerne ville have, folk
mødte som det første, når
de googlede hans navn.

EU-borgere har siden
2014 haft ret til at blive
glemt på internettet.
Det betyder, at du kan få
slettet en søgning, der er
bundet op på dit navn,
hvis oplysningerne ikke
længere er relevante.
Hvis du en dag om 30 år
fortryder, at du deltog i
nøgenløbet på Roskilde
Festival og blev interviewet til lokalavisen, kan
du bede Google lave det
sådan, at det ikke dukker
op, når man googler dit
navn. Artiklen vil stadig
findes. Men den er ikke
længere forbundet til
søgningen på dit navn.

Fjernelse af webadresser fra googlesøgning for at beskytte personlige oplysninger
Anmodninger modtaget over tid
Anmodninger modtaget over tid
35.000
Anmodninger
Antal webadresser, der er
anmodet om at blive fjernet
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

jan. 01, 2015

okt. 01, 2015 apr. 01, 2016

jan. 01, 2017
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okt. 01, 2017 okt. 01, 2018

jan. 01, 2019

Reportage

Med Spektrum til debat:

Har politikerne
løsningerne?

Fire efterskoleelever er taget til et debatarrangement om EU og
europaparlamentsvalget sammen med Spektrum. Her bliver de klogere på,
hvilke problemer politikerne synes er vigtige, og hvordan de vil løse dem.
AF CHRISTINA HOULIND, JOURNALIST, SPEKTRUM
F OTO A R T H U R J. C A M M E L B E E C K, A LT I N G E T
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ROSKILDE:

Reportage

D

"

et var lidt langtrukkent,”
siger Maisha Carsce Nissen.
“Jeg synes, det var spændende,” siger Esben Heller Møller. “De
kørte lidt rundt i det samme,” tilføjer
Anna Fønss.
“Hvor lang tid sad vi derinde? Halvanden
time? Det er fandeme gået hurtigt,” siger
Emil Juul Nielsen.
De sidder sammen på et havebord uden
for Gimle Café i Roskilde. Vinden river i
tøj og hår, og de ser på skiftevis fra den ene
til den anden. For to timer siden kendte
de ikke hinanden.
Nu har de sammen været til deres
første politiske debat om EU nogensinde.
I halvanden time har de hørt på Venstres,
Socialdemokratiets og Enhedslistens
kandidater til europaparlamentsvalget.
Halvanden time der bød på vendinger som
“Brexit”, “europæisk togfond” og “bund
under selskabsskatten”.
Umiddelbart var det sjovt, men det er
måske godt at få noget luft.
Inden debatten har de alle læst de

samme fire artikler om mindre og større
politiske emner. De har taget stilling til
dem og givet os lov til at se verden gennem deres øjne. Nu slutter deres rejse i
Roskilde med en smagsprøve på, hvordan
politikerne ser verden.
Spændende og svært

For de fire efterskoleelever var det ikke
halvanden times sort snak. Men der var
tidspunkter, hvor indviklede ord som
WTO og selskabsskat fyldte meget uden
at blive forklaret. Det er ellers ikke så
svært – bare lidt kedeligt. Selskabsskat
er den skat, som firmaer skal betale, og
WTO er en international organisation,
der regulerer international handel.
“For mig var det pissesvært at forstå og
følge med i,” siger Maisha Carsce Nissen.
“Jeg vidste godt, hvad selskabsskat var,
men jeg anede ikke, hvad WTO var,” siger
Emil Juul Hansen.
Især der da blev talt om bekæmpelse
af skattesnyd, var det svært at følge med.
Det var ellers det emne, som Esben Heller
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De var
til debatten
Morten Løkkegaard,
stiller op for Venstre.
Han har siddet i
Europa-Parlamentet
siden 2009 med en
enkelt pause fra
2014 til 2016.
Jeppe Kofod, stiller
op for Socialdemokratiet. Han har
siddet i Europa-Parlamentet siden 2014.
Nikolaj Villumsen,
stiller op for Enhedslisten. Han har ikke
siddet i Europa-Parlamentet før.
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Reportage

Esben Heller Møller

“Brexit og snyd med skat er vigtigt og spændende, men klima er det vigtigste,” siger Anna Fønss. Maisha Carsce
Nissen er enig med hende, men hun føler ikke, at der blev talt nok om konkrete løsninger. “De talte meget om, hvad
de havde gjort, i stedet for hvad de vil gøre nu,” siger hun. “Måske har de ikke løsningerne?” foreslår Esben Heller
Møller. “De havde heller ikke så meget tid, og så er det svært at nå,” indvender Emil Juul Nielsen.

Maisha Carsce Nissen
Emil Juul Nielsen

Anna Fønss
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Frankrig

Hvornår flytter de hjemmefra?

Hvem drikker mest?

Procentdel af unge mellem 20
og 24 år, der stadig bor hjemme
(2017)

Procentdel af 15-årige, der mindst en gang
om ugen indtager en form for alkohol (2014)

Frankrig 16

Frankrig 59,2

Flere løsninger

Skal man tro politikerne, er de tre
største problemer, at Storbritannien
melder sig ud af EU, at store firmaer og

rige mennesker gemmer deres penge
i skattely – og klimaforandringer. Det
var i hvert fald de emner, der blev
diskuteret. Det er de fire efterskoleelever enige i.
“Brexit og snyd med skat er vigtigt
og spændende, men klima er det vigtigste,” siger Anna Fønss.
Maisha Carsce Nissen er enig med
hende, men hun føler ikke, at der blev
talt nok om konkrete løsninger.
“De talte meget om, hvad de havde
gjort, i stedet for hvad de vil gøre nu,”
siger hun.
“Måske har de ikke løsningerne?”
foreslår Esben Heller Møller.
“De havde heller ikke så meget tid,
og så er det svært at nå,” indvender
Emil Juul Nielsen.
Der blev brugt et kvarter på hvert
emne. Der var ikke meget, men måske
skulle der netop derfor have været
mere fokus på løsninger. At se fremad i stedet for bagud på de ting, der
allerede er gjort. Det er unge måske
bedre til, fordi de ikke har så meget
at se tilbage på. For Emil, Maisha,
Esben og Anna er der kun en vej, og
det er frem. Alligevel var der en ting,
der blev talt for meget om ifølge de
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Drenge
Danmark 20

Danmark 23,8

Møller synes, var mest spændende.
“Det vidste jeg ikke noget om i
forvejen, så det var fedt at høre mere
om,” siger han.
Her gik diskussionen meget på,
hvordan man skal forhindre store
firmaer som Google og Amazon i at
slippe afsted med at betale næsten
ingenting i skat, og om det skal være
EU, der bestemmer, hvor meget de
skal betale i skat.
En spændende og vigtig diskussion
ifølge alle fire efterskoleelever. Ærgerligt, at de blev hægtet lidt af. “Det
var fedt, når de forklarede tingene,”
siger Anna Fønss. Blandt andet da
der blev talt om, at Storbritannien
skal forlade EU, var der en hurtig
forklaring af, hvilke typer aftaler EU
kan lave med dem.
“Så kunne man bedre forstå det,
de talte om,” siger hun.
“De var rigtig gode til at forklare,
når de gjorde det,” tilføjer Emil Juul
Hansen.

Unge i tal
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Reportage

Piger

fire – og det vil nogen endda mene
er en løsning.
“De talte virkelig meget om, at vi
skal tage toget i stedet for fly,” siger
Emil og fortsætter:
“De fik det til at lyde, som om vi
kunne løse klimakrisen, hvis bare
vi fik bedre toge i Europa,” griner
han, og latteren smitter hurtigt de
tre andre. Den er der ikke nogen af
dem, der køber.

Hvis du boede i Frankrig, ville du
være nødt til at vente lidt længere
med at flytte hjemmefra. Ikke meget,
men lidt. Her er det næsten 60 procent af de unge mellem 20 og 24 år,
der stadig bor hos deres forældre.
Drengene flytter i gennemsnit
hjemmefra, når de er 25 år, og for
pigernes vedkommende, er de lige
oppe og runde 23 år.

Første og sidste gang?

Arbejde eller skole?

Om den første debat også bliver den
sidste, må tiden vise. Det er ikke umiddelbart noget, som de vil gøre igen. I
hvert fald ikke af sig selv.
“Det tror jeg ikke,” siger Esben
Heller Møller, og Anna Fønss nikker.
“Hvis jeg så en begivenhed på Facebook, ville jeg nok aldrig tænke, ej
det må jeg simpelthen se,” griner Emil
Juul Hansen.
“Så skal jeg i hvert fald have en ven
med, der kan forklare mig alt det, jeg
ikke forstod bagefter,” siger Maisha
Carsce Nissen.

Procentdel af unge mellem 15 og
24 år, der hverken er i uddannelse
eller i arbejde (2015)

Danmark 12
Frankrig 8

Når det kommer til alkohol, ville du ikke drikke lige så ofte, hvis du boede i
Frankrig. Antallet af 15-årige, der drikker alkohol mindst en gang om ugen,
er lavere end i Danmark. For pigernes vedkommende er det 8 procent, og
drengene er oppe på 16 procent.
Hvor mange af de 15-19-årige har drukket heftigt inden for de
seneste 30 dage? (2014)
Danmark 33,2
Frankrig 35,5

Men når de unge så drikker i Frankrig, er der flere af dem, der tager mere end
en enkelt, end der er i Danmark. Her er det nemlig 35,5 procent af de unge
mellem 15 og 19 år, der har drukket heftigt inden for de seneste 30 dage.
Hvor mange unge er der?

6,2% 12%
Danmark

Frankrig

Sandsynligheden for, at du hverken
gik i skole eller havde et arbejde,
ville være dobbelt så stor, hvis du
boede i Frankrig. Det gælder for
12 procent af de unge mellem 15
og 24 år.

Procentdel af unge mellem
15 og 19 år (2017)
Danmark
6,1 procent

Frankrig
6,2 procent

6,2 procent af Frankrigs befolkning er
mellem 15 og 19 år.
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Indflydelse

SELVOM DU
IKKE KAN
SÆTTE KRYDS,
KAN DU GODT
SÆTTE
DAGSORDEN
Guide til unge, der vil være med til
at bestemme, selvom de ikke kan
stemme.
AF CHRISTINA HOULIND,
JOURNALIST, SPEKTRUM
FOTO STEFAN BONESS
ANNE BÆK
ANDREW HARNIK
KIN CHEUNG
SUSAN WALSH
AP / RITZAU SCANPIX
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Greta Thunberg
er 16 år.

Siden august har hun skolestrejket
for klimaet hver fredag uden for
det svenske folketing, Riksdagen.
Hendes budskab er simpelt:
“Hvorfor skal man gå i skole, hvis
der ikke er nogen fremtid?”
Greta Thunbergs strejke har
spredt sig til hele Europa.
I Belgien har tusindvis af elever
strejket fra skole flere fredage i
træk for at gøre opmærksom på
klimaforandringer.

Endda i Danmark har der allerede
været flere skolestrejker over hele
landet.
Greta Thunberg blev inviteret til
at tale på World Economic Forum
i Davos i Schweiz, hvor verdens
ledere diskuterer økonomiske og
politiske spørgsmål. Her sagde hun
blandt andet:
”Vi har alle et valg. Vi kan skabe den forandring, som vil redde
livsbetingelserne for fremtidens
mennesker. Eller vi kan fortsætte,
som vi plejer – og fejle. Det er op til

dig og mig. Nogle siger, at vi ikke bør
være aktivistiske. At vi skal overlade
alt til vores politikere og stemme
for forandring. Men hvad gør vi,
når der ikke er nogen politisk vilje?
Hvad gør vi, når den politik, der er
brug for, ikke er at se noget sted?”
Greta Thunberg har selvfølgelig
ikke alene stoppet klimaforandringerne, men hun har sat en bevægelse
i gang – og det er måske et skridt på
vejen i den rigtige retning.

Emma Gonzalez,
19 år, amerikaner
Aktivist og kæmper for mere
lovgivning mod skydevåben.
Hun overlevede selv et skoleskyderi i februar
2018, der ellers kostede 14 elever og 3 lærere
livet. Hun var også en af medarrangørerne bag
March For Our Lives, der var en demonstration
i 2018 ledet af skoleelever, der kæmper for mere
våbenkontrol i USA.

Joshua Wong, 22 år, kineser
Aktivist og forkæmper for demokrati.

Anja Leighton,
17 år, dansker
Forfatter, debattør
og feminist.
Hun skabte debat i de
danske medier, da hun i
avisen BT fortalte, hvordan hun følte sig krænket
til en såkaldt puttemiddag, hvor nye 1.g-piger
blev udvalgt til at servere
til en fest med 3.g-drenge.
Nogle piger skulle dyste
om, hvor langt de kunne
få en agurk ned i halsen.
Andre piger skulle slikke
flødeskum af en drengs
nøgne overkrop. Efter at
Anja Leighton fortalte om
sin oplevelse i medierne, har flere gymnasier
strammet reglerne for
puttemiddagene.
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Han var som 18-årig en del af studenterprotesterne i
Hong Kong i 2014, hvor han kæmpede for, at Hong Kongs
ledere skulle vælges demokratisk. Protesterne lammede flere dele af Hong Kong i flere uger. Protesterne blev
kendt som paraplybevægelsen, fordi Wong og de andre
demonstranter brugte paraplyer til at beskytte sig mod
tåregassen fra politiet.

Malala Yousafzai,
21 år, pakistaner
Kæmper for pakistanske kvinder
og pigers ret til uddannelse.
9. oktober 2012 blev hun som 14-årig skudt i hovedet
af en talebaner på vej hjem fra skole, fordi hun havde
holdt offentlige taler og blogget om pigers ret til uddannelse. Som 17-årig fik hun Nobels Fredspris som
den yngste nogensinde.
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Stemmeret

x Kommentarer

AF CHRISTINA HOULIND, JOURNALIST, SPEKTRUM
FOTO FRED TANNEAU / RITZAU SCANPIX

Maisha: “Da jeg var seks, bad jeg min mor stemme på én, fordi hun havde en pæn plakat. Det ville
være godt at unge fik mere indflydelse, og det ville
være en god idé at sænke stemmeretsalderen til 14
eller 15 år, men seks år er for ungt. Det kan ende
med, at forældrene bestemmer, hvad deres børn
stemmer. Så får de voksne endnu mere magt.”
Emil: “Det giver ikke mening at sænke valgretsalderen til seks år. Børn skal have lov at være børn.
Jeg er 16, og jeg ved ikke engang helt, hvad jeg vil
stemme. Grænsen skal blive ved med at være 18
år.”

Derfor
bør 6-årige have

Anna: “Jeg kan se hans pointe, men seks år er for
ungt. Det er vigtigt, man forstår alvoren, når man
stemmer. Man kunne godt sænke den til 15. Så ville
der stadig være flere unge, der fik indflydelse. Det
ville også få folk til at sætte sig ind i politik lidt før.”

stemmeret

Esben: “Det er et problem, at vi er så meget i
undertal. Men man skal ikke sænke valgretsalderen
til seks år. De har ikke dannet deres egne meninger
endnu. Det ville bare være en ekstra stemme til
forældrene. Jeg ved slet ikke, om man skal sænke
den overhovedet.”

Derfor skal du læse med: Unge bliver ofte beskyldt for at stemme
for lidt. Men i virkeligheden er der alt for mange gamle til, at unge
ville kunne afgøre et valg – selv hvis alle unge stemte det samme. En
anerkendt forsker foreslår at sænke valgretsalderen til seks år.

F

orestil dig, at du kunne
stemme. Leg med. Bare
tænk et øjeblik. Du kunne få lov at gå ned i valgboksen. Sætte
et fedt kryds lige der, hvor du synes
– og det betyder noget. Du kan være
med til at bestemme, hvem der skal
have magten i Danmark og i Europa.
Så forestil dig, at du har din lillebror med ned i stemmeboksen. Han
kan også stemme. Selv hvis han kun
er seks år.
Sådan burde det være. I hvert fald
hvis man spørger David Runciman, som
har sin egen podcast og er professor
på Cambridge University i England.

“Det er alligevel en fordel, at de kan
læse,” som han har sagt i sin podcast.
Giv magten til de unge

Inden du dømmer idéen for åndssvag,
så lad os lige se på hans argumenter.
Det store problem for de unge med
stemmeret er, at de er i undertal. Massivt undertal. Selv hvis alle 18-23-årige
rottede sig sammen og stemte mod
“de gamle”, ville de tabe, og det gælder
i stort set hele den vestlige verden.
I Danmark er det kun 19,4 procent
af befolkningen, der er mellem 15 og
29 år. Og som det ser ud nu, bliver det
kun værre med tiden. Befolkningerne
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i den vestlige verden bliver ældre og
ældre. Det vil sige, at det er de gamle,
der bestemmer over fremtiden. Og
ældre mennesker har andre ønsker
og holdninger end unge.
Så for at få en bedre balance mener
David Runciman, at man skal sænke
valgretsalderen til seks år. Hvis man
kun sænker valgretsalderen med to
år, vil de unge stadig være i så stort
undertal, at det kan være ligegyldigt,
og de gamle ville stadig have magten
over fremtiden. .

Bør stemmeretsalderen
sænkes fra 18 år til 16 år?

7Bonus:
Historisk set er valgretsalderen i
Danmark kun faldet, siden kvinderne
fik stemmeret i 1915. Senest var i
1978, hvor stemmeretsalderen gik
fra 20 til 18 år.
Ifølge en undersøgelse lavet af
YouGlobe i 2015 vil en ud af fire unge
have sænket valgretsalderen til 16 år.

Ved ikke
6,41 %

(38 spurgte)

Ingen
holdning
3,37 %

(20 spurgte)

Ja
18,04 %

Valgretsalderen er 18 år i alle EU-lande med undtagelse af Østrig, hvor den
er 16 år, og Grækenland, hvor den er
17 år.

(104 spurgte)

Nej
72,18 %

(428 spurgte)
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Ung i Europa

D A G B O G F R A I TA L I E N

Skolen er
meget
stressende
Mit navn er Irene,
og jeg er 16 år gammel
Jeg bor i Italien, i en by, der hedder
Cremona, sammen med mine forældre
og min storesøster.

F O R TA LT T I L C H R I S T I N A H O U L I N D,
JOURNALIST, SPEKTRUM
FOTO PRIVAT

Irene Cuzzoli bor i en by i Norditalien, og hun
drømmer om at blive læge. Men drømmen kan
tvinge hende til at flytte væk fra familie og venner.
Hvad laver du i din fritid?

Jeg har ikke så meget fritid, fordi skolen er meget krævende
og stressende. Den fritid, jeg har, bruger jeg på at træne og
slippe af med stressen. Jeg har dyrket triatlon i fire år. Det
betyder, at jeg træner næsten hver dag, så jeg har meget lidt
tid tilovers, som jeg kan nyde med mine venner.
Hvad laver du i weekenden?

Nogle gange tager jeg til ind til centrum om eftermiddagen
eller ud for at shoppe.

–38–

–39–

Ung i Europa

Hvilken musik hører du?

Næsten alle former for musik. Alt fra
pop til klassisk musik. Når jeg er virkelig
presset, spiller jeg klaver for at slappe af.
Hvad drømmer du om
for fremtiden?

Jeg vil gerne være læge og arbejde på et
hospital, men der er lang vej igen. Jeg ved
godt, at det bliver svært, men jeg bliver
ved med at drømme og bevare troen.
Yndlingsserie?
Så er vi på løbebanen.
Jeg træner triatlon fra seks til syv.

Klokken to om eftermiddagen
har jeg allerede spist frokost
med min mor. Jeg slapper lidt
af, inden jeg skal lave lektier om
en halv times tid. Det bruger jeg
normalt fire timer på, indtil jeg
skal gøre mig klar til at tage til
træning. Hvis jeg ikke er færdig,
må jeg i gang igen, når jeg
kommer hjem.

‘Greys Hvide Verden’. Jeg elsker at se
læger hjælpe andre mennesker med
virkelig alvorlige sygdomme.
Hvordan er det at være
ung i Italien?

Italien er ikke et nemt land at bo i for
øjeblikket. Det er svært at finde arbejde.
Hvis jeg i fremtiden bliver læge, og jeg
ikke kan få et job, har jeg ikke noget
imod at rejse til udlandet. Jeg kan godt
lide mit hjem, men jeg vil udleve min
drøm – selv hvis det betyder, at jeg er
nødt til at rejse fra min familie.
Jeg står normalt op klokken syv og
spiser en hurtig morgenmad (te med to
kiks eller frugt). Jeg cykler i skole hver
dag fra mandag til lørdag, hvor jeg har
skole fra klokken otte til klokken et..

Klokken er halv otte, og jeg
venter på min veninde Giada
uden for mit hus, så vi kan
følges til skole.
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Miljø

Bestik.
Ballonpinde.
Tallerkener.
Flamingokopper.
Det kan du snart ikke købe mere. I
hvert fald ikke i plastik.
EU er gået til kamp mod plastikforurening. Derfor har de forbudt en
masse forskellige ting, som er lavet
af engangsplastik, så det ikke ender
i havene eller i de dyr, vi spiser.
Hvad bliver forbudt?

Næsten alt, man bruger til at holde
en god gammeldags børnefødselsdag.
Vi taler engangsbestik, tallerkener,
sugerør, ballonpinde og kopper. Så
har man også forbudt vatpinde og en
bestemt plastiktype, man kalder oxoplast, der skal være noget rigtig skidt,
fordi det bliver til mikroplast – føj!
I de seneste 30 år er Garfield-telefoner i plastik som den her skyllet
op på stranden i Le Conquet på den franske vestkyst. Nu har man
så fundet ud af, at de stammer fra en container, der røg over bord
under en storm i 1980’erne. Og selvom det er lidt skægt, er plastik
i vores have et enormt problem for miljøet.

TIL KAMP MOD PLASTIKFORURENING:

Farvel til
børnefødselsdagsstarterkit

Plastikforurening er et stort problem for vores miljø i verdenshavene.
Havdyrene spiser plastikken eller bliver i værste fald slået ihjel af den.

Meget fint.
Men er det godt nok?

Det kommer an på, hvem du spørger.
Rethink Plastic er en samarbejdsorganisation for miljøorganisationer, der
kæmper mod plastikforurening. De
mener ikke, det er godt nok.
Selvom flere ting bliver forbudt,
er der også mange ting, hvor EU’s
medlemmer kun skal “begrænse forbruget væsentligt”. Og hvad betyder
det? Der er ingen konkrete mål eller
konsekvenser. Derfor er miljøorganisationerne skeptiske, og de tror ikke,
at landene vil sænke forbruget nok,
hvis ikke der er aftaler, de skal holde.

Hvorfor er det de ting,
som er blevet forbudt?

x Kommentarer

Da man først fik idéen om at gøre noget
ved de store plastik-øer, startede man
med at se, hvilke ting man oftest kunne
finde på europæiske strande. De store
syndere foreslog EU-Kommissionen
at forbyde.
Men EU-Kommissionen kan kun
få lov at foreslå ting. For at det bliver
til virkelighed, skal det gennem både
Europa-Parlamentet og alle EU’s
miljøministre. Bagefter skal Parlamentet, Kommissionen og ministrene
forhandle. Det er sådan, de er kommet
frem til, hvilke ting der skal forbydes.

Maisha: “Jeg tror godt, vi kan
finde ud af at holde børnefødselsdage uden plastik. Det
er godt, der kommer nogle
regler, og jeg tror virkelig, det
kan være med til at gøre en
forskel, selvom der er nogle
af tingene, landene selv skal
styre.”

Hvad har de ellers besluttet?

Landene skal selv gøre ting for at
begrænse forbruget af visse typer
engangsplast til madvarer og drikkevarer. Det kan være burgerbokse
og colabægre.
Landene skal indsamle mindst
75 procent af alle plastikflasker i
2025. I 2030 skal man være oppe på
90 procent.
Plastiklåg på flasker skal sidde fast
på flasken, så de ikke flyder i naturen,
og 25 procent af plastikken i nye flasker
være genbrugsplast i 2024.
Bind, tamponer og balloner skal
mærkes, så man ved, hvor meget det
forurener, hvis man ikke smider det
ordentligt ud.
Landene skal sikre, at der fra 2025
kommer et udvidet producentansvar
for blandt andet fiskeredskaber af
plastik, cigaretfiltre og engangsbægre.
Det betyder, at de firmaer, der laver det,
skal betale for noget af forureningen. .

AF CHRISTINA HOULIND, JOURNALIST, SPEKTRUM
FOTO FRED TANNEAU / RITZAU SCANPIX
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Emil: “Det er nogle gode
regler. Vi skal huske at passe
på vores miljø. Men det er
ikke fair over for de firmaer,
der laver ting af engangsplast.
Hvad skal de gøre nu? Der
burde man give dem noget
kompensation.”
Anna: “Jeg vidste slet ikke,
det var blevet vedtaget. Det
er en god ting for vores miljø,
så må vi bare finde noget
andet at bruge i stedet. Men
det ville være bedst, hvis man
satte nogle konkrete mål for
det hele. Hvis landene kun gør
det, de synes, de magter, er
det måske ikke nok.”
Esben: “Det er virkelig godt,
at man gør noget. Det kan
godt være, vi mister nogle
ting, men der må være andre
muligheder. Man burde have
lavet nogle mere konkrete
krav. Vi risikerer, at nogle
lande ikke gør nok.”
Kilde:

www.altinget.dk/eu/artikel/eu-klarmed-nye-regler-forbyder-engangsbestik-og-vatpinde-af-plastik
www.rethinkplasticalliance.eu/
news/eu-agrees-unprecedented-cuts-to-single-use-plastics/

Unge om EU

“DET ER RIGTIGT,
AT VI HAR ET VALG.”
Rejsen for de fire efterskoleelever er forbi.
Vi gør status og hører, hvad de har fået ud af turen.

N

u er det slut. Efter at
have brugt tid på at
læse om alt fra flygtningekrise til forbud mod engangsplastik og været halvanden time til
et debatarrangement, siger Maisha
Carsce Nissen, Emil Juul Hansen,
Anna Fønss og Esben Heller Møller
farvel til Spektrum og hinanden. De
kigger overrasket rundt på hinanden,
som om det kommer bag på dem.
Er det allerede slut? Selvom det på
ingen måde kan sammenlignes med
det, de har lært i løbet af deres tid på
efterskole, tager de alligevel noget med
videre. “Jeg tænker mere over, hvad
jeg mener om forskellige ting. Flere
af emnerne havde jeg aldrig tænkt
over før. Du taler ikke lige med dine
venner om, hvad deres holdninger er
til klimaforandringer og selskabsskat,”
siger Anna Fønss.
For Maisha Carsce Nissen har det
været fedt, at det viste sig at være så
ufarligt at have holdninger og sige
dem højt.
“Jeg har altid været bange for, at
flertallet havde en anden holdning
end mig. Men i virkeligheden vil alle
gerne respektere hinanden. Politik er
slet ikke så farligt,” siger hun.

Emil Juul Hansen forklarer, at han
har fået udvidet sin horisont.
“Det er virkelig gået op for mig, at
man har mulighed for at gøre en stor
forskel, hvis man læser op på det og
sætter sit kryds det rigtige sted, når
man kommer dertil,” siger han.
Esben Heller Møller er enig. Han
er overrasket over, hvor meget mere
han ved nu.
“Mange, jeg kender, ved ikke noget
om EU eller politik. I virkeligheden
kunne de hurtigt komme til det. Det
har ikke krævet så meget; alligevel
har jeg så meget viden nu,” siger han.
Hvem har ansvaret?

Ingen af de fire kan stemme endnu. Det
gælder for de fleste efterskoleelever.
Men der er ikke lang tid til. Derfor kan
man spørge, om de ikke alle burde have
vidst mange af tingene eller i hvert
fald tænkt over, hvilke holdninger de
har til de forskellige emner.
“Jeg havde ikke hørt særlig meget
om europaparlamentsvalget før nu,
og det er vigtigt for os alle sammen.
Derfor burde der være mere fokus
på det. Blandt andet i skolen,” siger
Esben Heller Møller.
Anna Fønss er enig med ham.
–– 4
44
4 ––

“Jeg burde have vidst flere af tingene. Hvis vi skal gå mere op i EU og
politik, kræver det, at vi ved mere om
det. Men nu er jeg også blevet mere
opmærksom på, hvor meget jeg kan
opsøge, hvis bare jeg gider,” siger hun.
Hvor meget der er den enkeltes
ansvar, og hvor meget de burde få fortalt
i skolen, kan de ikke blive helt enige
om. For på den ene side kan de gøre
meget selv, men hvor går grænsen?
“Det er et aktivt valg, om man ved
noget om politik eller ej. Vi hører om
det i folkeskolen og gymnasierne. Det
handler om, hvorvidt du tager imod
den viden. De fleste gør ikke, fordi de
er børn,” siger Emil.
“Det er rigtigt, at vi har et valg,” siger
Maisha Carsce Nissen og fortsætter:
“Men vi burde også få mere undervisning. Jeg tror også, man ville vide
mere i en tidligere alder, hvis man
sænker valgretsalderen.”
Den diskussion kan fortsætte langt
ud i evigheden. Men alt skal have en
ende, og Anna Fønss skal nå et tog.
For to timer siden kendte de ikke
hinanden. Nu skal der uddeles kram,
inden de går hver til sit.

Emil Juul
Hansen
Maisha
Carsce Nissen

E sben
Heller Møller
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Anna
Fønss

Debat
AF TOBIAS WEISCHE,
POLITISK L ANDSNÆSTFORMAND, DFU

Debat
Ungdomspartiernes
EU-debat

Dansk Folkepartis Ungdom:
Vi skal ud af EU

E

U har fejlet. Det er
en tragedie, at vi i
Europa har frataget
de europæiske befolkninger deres
indflydelse, demokratiet i de enkelte
lande deres funktion og sendt magten
til Bruxelles. Europa fortjener og
ønsker ikke det føderalistiske og
nationsskadelige projekt. Landene i
Europa skal stå sammen om at løse
fælles udfordringer sammen, men
uden at give en institution som EU
magt til at bestemme over landene.
EU har ikke leveret svarene på
vor tids største udfordringer. Hvad
har EU egentlig løst i de seneste
år? Da flygtningekrisen var på sit
højeste i 2015, stod EU handlings-

lammet og ydmyget tilbage. EU
gjorde ingenting for at stoppe den
enorme tilstrømning til Europa.
Det var selvstændige lande, der tog
de hårde beslutninger og indførte
den grænsekontrol, som bremsede
flygtningekrisen.
Den vigtigste opgave for EU i den
kommende periode er at få styr på
de ydre grænser, så vi ikke oplever
samme tragedie som i 2015. Det er
uholdbart, at landene ikke har ret
til at forsvare deres egne grænser,
samtidig med at EU svigter i forhold
til at forsvare de ydre grænser.
Vi vil tage magten tilbage fra
Bruxelles. Vi skal følge briterne ud
af EU og kæmpe for et andet EU. Jeg
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tror på et europæisk samarbejde,
der bygger på de enkelte lande,
frihed og frihandel. Det sker, når
EU ikke længere eksisterer, som
vi kender det.
Om ti år håber jeg på et europæisk
samarbejde, der er gået tilbage til
kun at koncentrere sig om frihandel,
økonomisk samarbejde og at håndtere internationale udfordringer
som klima og grænseoverskridende
kriminalitet. EU skal give plads
til, at medlemslandene kan træffe beslutningerne. EU skal ikke
diktere udlændingepolitikken,
forsvarspolitikken, socialpolitikken eller finanspolitikken. EU skal
være mindre og mere effektivt og
respektere nationalstaten, dens
værdier og suverænitet. Hvis det
sker, kan EU overleve. Ellers er
projektet dødsdømt.

SF ungdom: Vi drømmer
om en anden verden

V

i drømmer om en
verden uden krig og
fattigdom, hvor vi tager klimakrisen seriøst og vælger
fællesskabet til. Derfor kæmper
vi for et Europa, der sætter mennesker i centrum og tager ansvar.
Det gælder både hjælp til verdens
flygtninge, vores klima- og miljøpolitik og menneskers rettigheder
og muligheder.
Vi står over for en usikker fremtid,
hvor populisme, klimaforandringer
og voksende ulighed kun er nogle af
de problemer, politikerne ikke har
løst. Højrefløjen smækker døren i for
mennesker på flugt, kloden brænder,
og forskellen mellem rig og fattig
bliver større. Den udvikling vil vi
vende, og vi vil gerne have dig med.
De vigtigste kampe for EU er at
løse klimakrisen, hjælpe mennesker på flugt og få et solidarisk og
demokratisk Europa med frihed
og lige muligheder.
Hele vores liv er vi blevet fortalt,
at de unge skal løse klimakrisen.

En krise, de ældre generationer har
kendt længe, men som er overladt til
os. I SF Ungdom vil vi tage ansvar
for vores fremtid, vores klode og
for hinanden. Vi er ikke tilfredse
med uambitiøse målsætninger og
tomme løfter. Klimaforandringerne
kalder på handling.
Ofte bliver ungdommen i Europa
glemt. Det er blevet sværere at få
en uddannelse, gode arbejdsforhold
og en ordentlig løn. Samtidig skal
vi unge hele tiden løbe stærkere,
og flere bliver stressede. Vi har et
fælles ansvar for hinanden, vores
muligheder og rettigheder på tværs
af Europa. Vi er en generation, der
ikke vil acceptere, at ungdommen
og fællesskabet bliver tabt på gulvet.
Derfor er det afgørende, at
unge står sammen og går forrest
i kampen for forandring. Europa
har brug for en ungdom, der tror
på fællesskabet, solidariteten og
internationalt samarbejde. Vi har
brug for unge, der bygger broer i
stedet for mure, og som kæmper for
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en bedre verden. Om ti år håber vi,
at vi har løst klimakrisen, har fået
en solidarisk flygtningepolitik og
stoppet den stigende ulighed. Alle
bør have frihed og lige muligheder
– uanset hvor man kommer fra.

AF KIRA MARIE PETER-HANSEN,
KANDIDAT TIL
EUROPA-PARL AMENTET,
SF OG SFU

Debat
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Venstres Ungdom:
Et fællesskab baseret
på sund fornuft

2

6. maj går alle myndige europæere til europaparlamentsvalg.
Her stemmer de på de kandidater,
de identificerer sig bedst med. I
Europa-Parlamentet sidder alle
de politikere, som befolkningerne i
alle medlemslandene har stemt på
som deres repræsentanter.
Men hvorfor overhovedet stemme
til det valg? Er EU ikke bare et sted
for skrankepaver, der bestemmer,
hvilken type lakrids vi må spise, og
hvor mange grader vores agurker
må krumme? Svaret er nej. Hvis
man vil have indflydelse på den
politiske udvikling i Europa, er
det mere vigtigt end nogensinde

at engagere sig i europæisk politik.
Det vigtigste er at bevare stabiliteten i Europa. Derfor skal EU
primært fokusere på at løse to tæt
forbundne udfordringer. Folkevandringen mod Europa og truslen
mod det indre marked, som gør, at
man kan handle og bevæge sig frit
på tværs af grænser. Hvis EU ikke
snart gør noget og gør det effektivt,
vil endnu en folkevandring fra Afrika og Mellemøsten ramme os. De
enkelte lande kan ikke stoppe den
alene. Kun stærke ydre europæiske
grænser kan forhindre en så massiv
folkevandring.
I dag har flere lande i EU indført
grænsekontrol som en reaktion

–48–

på, at der i 2015 kom en strøm af
flygtninge og migranter over de
ydre grænser og frit kunne vandre
videre op genne Europa. Kun når
vi har en effektiv ydre grænsebevogtning, vil EU-landene igen føle
sig trygge nok til at åbne grænserne
inde i EU og på den måde sikre, at
mennesker kan bevæge sig frit, og
varer nemt kan handles på tværs af
lande. Ifølge Erhvervsministeriet
betyder det indre marked, at en
gennemsnitlig dansk familie er
op mod 65.000 kroner rigere om
året. De penge kan bruges på alt
fra at sende børn på efterskole til
at komme på ferie. Derfor er det
sund fornuft at værne om Europa.
Det ideelle Europa om ti år skal
bygge på frihandel internt i EU,
men også med resten af verden.
Det skal beskytte sine grænser
og samarbejde mere om de store
udfordringer og mindre om små
lokale udfordringer.

Ungdomspartiernes
EU-debat

AF KASPER JUSTESEN,
EUROPA-ORDFØRER VU

Debat

AF ASGER THIEDEN,
A LT E R N AT I V E S U N G E

Alternativets Unge:
Vi skal have et nyt EU

A

Alternativet vil have
et forandret EU, der
kæmper for grøn omstilling, reducering af
ulighed og flere sociale rettigheder.
Det kan vi ikke gøre alene. Derfor
fører vi kampagne i samarbejde
med European Spring, der er den
første sammenslutning af partier
og politiske bevægelser på tværs af
Europa. Det betyder, at alle, der er
en del af European Spring, går til
valg på det samme.
Vi vil have en new deal – nye
kort på hånden – til EU. Vores mål,
deepen solidarity og green prosperity,
kan måske lyde lidt vage, men bag
dem ligger 20 konkrete forslag, som
skal få EU på ret kurs.
Ifølge World Economic Forum,
der er en organisation, hvor verdens
ledere diskuterer økonomiske og
politiske spørgsmål, er klimakrisen
det største problem, vi står over for.
Hvis vi skal nå at reagere på den
krise, har vi ifølge FN’s klimapanel
indtil 2030. Derfor er det vigtigste
for EU i den næste valgperiode at
sikre, at vi når Parisaftalens mål,
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der går ud på at holde den globale
temperaturstigning under to grader.
Det kræver en enorm indsats fra
europæiske lande. De er nemlig
blandt dem i verden, der udleder
flest drivhusgasser. Derfor kan EU
spille en kæmpe rolle i den kamp.
Det kræver et meget tættere
samarbejde i EU, hvis vi skal indføre
en new deal og give EU nye kort på
hånden. Det samarbejde kommer
ikke med det samme, men vi tror på,
at et parti, der arbejder på tværs af
europæiske lande, er et godt første
skridt til et bæredygtigt Europa.
Sammen med European Spring
håber vi, at samarbejdet i EU om
ti år har mere fokus på borgerne.
Vi ønsker, at Europa-Parlamentet, hvor de folkevalgte sidder, frit
skal kunne skrive lovforslag. I dag
kan de kun arbejde med forslag fra
EU-Kommissionen, og det er en af
grundene til, at samarbejdet ikke
er effektivt nok. Hvis de folkevalgte
fik mere magt og kunne stille lovforslag selv, ville EU blive bedre til
at handle på langt flere områder,
end de er i dag.

Hvornår flytter de hjemmefra?

Hvem drikker mest?

Procentdel af unge mellem 20
og 24 år, der stadig bor hjemme
(2017)

Procentdel af 15-årige, der mindst en gang
om ugen indtager en form for alkohol (2014)

Danmark 23,8

Danmark 20

Tyskland 75,4

Tyskland 19

Hvis du boede i Tyskland, ville det
ikke være normalt, hvis du flyttede
hjemmefra lige efter gymnasiet. Over
75 procent af de unge mellem 20 og
24 år bor stadig hjemme.
I gennemsnit flytter de tyske piger
hjemmefra, når de er næsten 23 år,
og de tyske drenge forlader mors
kødgryder, efter de er fyldt 24.

Unge i tal

UNG I

Tyskland
Drenge

Test din viden om EU

Piger
Danmark 12

Spørgsmål:

Tyskland 8

I Tyskland drikker de unge ikke lige så ofte som i Danmark. Der er det 8
procent af pigerne og 19 procent af drengene på 15 år, der drikker mindst en
gang om ugen.
Hvor mange af de 15-19-årige har drukket heftigt inden for de
seneste 30 dage? (2014)
Danmark 33,2

Arbejde eller skole?
Procentdel af unge mellem 15 og
24 år, der hverken er i uddannelse
eller i arbejde (2015)

QUIZ
 Hvornår blev Danmark medlem af EU?
g  I Danmark har vi kroner. Men flere EU-lande har valgt
at have den samme valuta. Hvad hedder den?
g  Danmark har fire områder, hvor vi ikke vil være
med til at lave EU-politik. Det er de danske forbehold.
Kan du nævne dem?
g  Danmark har en kommissær i EU. Det er en kvinde,
og hun er konkurrencekommissær. Hvad hedder hun?

Tyskland 39,5

Selvom det er en mindre andel af unge i Tyskland, der drikker mindst en gang om
ugen, giver de den endnu mere gas end de danske unge, når de så drikker. 39,5
procent af de 15-19-årige har drukket heftigt inden for de seneste 30 dage.

g  Hvor mange lande er der i EU?
g  Hvilket land stemte i 2016 for at forlade EU?
g  Hvor mange lande har den fælles valuta?

Hvor mange unge er der?

Tyskland

Et sted, hvor der ikke er den store
forskel, er sandsynligheden for, at de
unge har noget at rive i. Altså, om de
enten går på arbejde eller er i gang
med at tage en uddannelse.

Danmark
6,1 procent

Tyskland
6,2 procent

Svar:

Danmark

 Efter en folkeafstemning i 1972 blev Danmark i 1973 medlem af Det Europæiske Fællesskab (EF). I 1993 blev
det lavet om til Den Europæiske Union.  Euroen.  Euroforbeholdet, retsforbeholdet, forsvarsforbeholdet og
forbeholdet mod unionsborgerskab.  Margrethe Vestager.  Uden Storbritannien har EU 27 medlemmer. 
Storbritannien.  19 EU-lande har euro.

6,2% 6,2%

Procentdel af unge mellem
15 og 19 år (2017)

6,2 procent af Tysklands befolkning er
mellem 15 og 19 år.
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