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UNGDOMSPOLITIKERNE TAGER ORDET
Der er opbrud blandt "de voksne" politikere, men heller ikke ungdomspolitikerne
orienterer sig inden for de rammer, moderpartierne har udstukket. Nutidens unge er
blevet kaldt Generation fucked-up og mig-generationen, men de er alt andet end
ligeglade – i hvert fald hvis man spørger partiernes ungdomsorganisationer.
Hvordan ser Danmark og resten af verden ud i år 2050?
Spørger man en Christiansborgpolitiker, er der stor chance for, at visionerne
drukner i forbehold og pragmatiske hensyn til politiske medspillere. Utopien og de
langstrakte udsigter har svære kår i dagens politiske miljø, hvor dag-til-dag-sager og
personlige opgør præger debatten. Senest med partiet Ny Alliance og afvandringen fra
Dansk Folkeparti og Venstre.
Men er der slet ingen, der tør tone rent flag og fortælle, hvordan deres
drømmesamfund ser ud? Tre unge redaktører har spurgt repræsentanter for de syv
”gamle” Christiansborgpartiers ungdomsorganisationer, hvordan Danmark ser ud i år
2050, hvis deres politiske overbevisning bliver til dansk virkelighed. Svarene giver de i
bogen ”MANIFEST”, og de er alt andet end forbeholdne og pragmatiske.
Konservativ Ungdom debuterer med en novelle om en dag i den konservative
gymnasieelev Joakim Hansens liv. I KU’s 2050-vision er Christania revet ned til fordel
for et atomkraftværk, og et velopdragent Iran er nyeste medlem af det globale
uddannelsessamarbejde.
Dansk Folkepartis Ungdom ser indvandringen og islam som den største hindring
for, at Europa i 2050 – i ordets bedste forstand – kan omdannes til et frilandsmuseum.
En fængselstraf på over 2 måneder skal automatisk føre til udvisning for ”ikke-danske
statsborgere”, og lovgiverne skal i det hele taget gøre betingelserne for et liv i Danmark
så besværlige som muligt for udlændinge med muslimsk baggrund.
For Venstres Ungdom er kulturkampen langt fra slut. De unge liberalister vil
grundlæggende ændre betydningen af ord som ”frihed”, ”retfærdighed” og ”solidaritet”,
så de ikke længere er ideologisk mærkede kort, der fortrinsvis spilles af
socialdemokrater og kulturradikale. Statens magt skal minimeres, og ungdomspartiet
foreslår, at hvervet som folkevalgt politiker bliver en ulønnet fritidsbeskæftigelse.
Også den socialistiske utopi lever i bedste velgående. I Socialistisk Folkepartis
Ungdoms drøm om 2050 er der langt til moderpartiets flirt med regeringsmagten og
mondæne socialdemokratiske holdninger. Lovgivningen skal redde borgerne ud af
kapitalens klør, banker og forsikringsselskaber nationaliseres, og en fredelig revolution
venter om hjørnet i Danmark og resten af verden.
”MANIFEST” er redigeret af Tore Daa Funder, Jacob Maagaard Dyekjær og Rune
Roepstorff Nissen, som i 2005 stod bag debatbogen ”Virkelighed og utopi”. Her blev
Ebbe Kløvedal Reich, Søren Krarup og Per Stig Møller konfronteret med deres
ungdoms utopi-forestillinger og bedt om at forholde sig til dem på 30 års afstand.
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