
Politisk Platform: 

FOR EN BEDRE VERDEN 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 1. marts 2020. 

Ulighed, klimaforandringer, krig og undertrykkelse er ikke en naturlov. Den måde, vi har 
indrettet vores samfund, er derimod et politisk valg. Og heldigvis kan vi lave politikken om, hvis 
vi er mange nok, der vil det. Det gælder fra stort til småt. Når vi i vennegruppen sætter ord på 
det, der kan være svært. Når vi i klassen samler ind, så alle kan komme med på lejrtur. Eller når 
vi sammen med millioner af mennesker på tværs af kloden kræver klimahandling. Når vi 
handler i fællesskab, kan vi forandre verden. 
 
Vi er socialister 
Vi er socialister. Det er vi, fordi vi tror på, at socialisme skaber et mere retfærdigt samfund, 
hvor alle mennesker er lige og frie. Vi mener ikke, at frihed og lighed er modsætninger, men at 
lighed er en forudsætning for ægte frihed.  Kapitalismen skaber forhindringer for frihed. 
 

Vi er socialister, fordi det kapitalistiske system er uretfærdigt og skaber ulighed mellem 
mennesker. Det er ikke retfærdigt, at folk fødes med privilegier, som giver dem adgang til flere 
ressourcer end andre, eller at folk lukrerer på andre folks arbejde eller på at eje boliger. Vi vil 
arbejde imod den stigende ulighed og besparelserne på velfærden. 
  
 
Vi er socialister, fordi vi tror på, at fællesskab og individ ikke er modsætninger, men støtter 
hinanden. Derfor tror vi også på, at kollektivt ejerskab i forskellige former fungerer bedre og er 
mere retfærdigt end den private ejendomsret. Man får indflydelse på det arbejde, man laver, 
og ingen bliver underbetalt for, at andre kan hive store direktørlønninger hjem.  
 
Vi er demokrater  
I Rød-Grøn Ungdom er vi demokrater, fordi vi tror på at vejen til at skabe et mere lige samfund 
er at give folk mere indflydelse i deres eget liv. Folk skal have mere magt på deres 
uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, i brugsforeningen. Vi ønsker at udvide demokratiet, 
fordi vi tror på, at det skaber et bedre og friere liv, når folk får mere magt over deres egen 
hverdag.   
  

Vi ved, man kan skabe store forandringer med parlamentarismen, men er overbevist om, at 
arbejdet i både kommunalbestyrelser, regionsråd og i Folketinget altid er stærkere, når 
politiken samtidig skabes ude i landet og gennem folkelige bevægelser. Vi anderkender 



samtidig, at de folkelige bevægelser og fagbevægelsen er vigtige i sig selv, og kan være 
udgangspunkt for store samfundsforandringer. Det bakker vi aktivt op om. 
 
  
Vi skal ikke kun udvide vores frihed. Vi skal også forsvare de frihedsrettigheder vi har i dag. Vi 
ser desværre, hvordan demokratiet bliver indskrænket mere og mere for befolkningen i 
europæiske lande som Polen og Ungarn. Også herhjemme ser vi, hvordan der bliver ført politik, 
der indskrænker frihedsrettigheder som f.eks. at indføre øget overvågning under dække af at 
sikre tryghed for borgerne og at fratage minoriteter rettigheder.  Vi vil et samfund med mere 
tillid – ikke mere overvågning. 
Vi er antiracister, og derfor kæmper vi for en ny retning indenfor integration og 
flygtningepolitik, hvor fokus er på inklusion og ikke eksklusion. 
 
Vi ønsker grundlæggende forandringer i samfundet, og vi tror på, at det kan opnås gennem 
fredelige bevægelser og parlamentarisk virke. Vi anser ikke vold som et legitimt politisk middel i 
et demokratisk land som Danmark.  
 
Vi er feminister   

I Rød-Grøn Ungdom er vi intersektionelle feminister, fordi ingen i vores samfund skal opleve 
diskrimination, stigmatisering eller marginalisering på baggrund af køn, etnicitet, klasse, krop 
eller seksualitet. Det gælder i gadebilledet, på arbejdspladsen, i vores uddannelsessystem, 
hjemmet og i vores retssystem. For os handler feminisme om at se og gøre op med forskellige 
undertrykkelsessystemer og sikre alle mulighed for at udnytte deres potentialer. 

Vi skal gøre op med de strukturer, som fastholder individer i kønnede og racialiserede 
kategorier. I stedet skal alle have frihed til at definere sig selv. En sådan frihed kræver 
anerkendelse og respekt. Det kræver også et mod til at gøre op med normer, der kan virke 
fastlåste. 
 
Vi er klimaaktivister 
Vi skal gå på gaden og kræve reel klimahandling. Det seneste folketingsvalg er et klart bevis 
på, at budskabet er trængt ind bag Christiansborgs tykke mure. Det er en kæmpe sejr. Men vi 
skal ikke læne os tilbage. Der mangler stadig den nødvendige politiske vilje til at hæve 
ambitionsniveauet og omsætte løfter til konkret handling, der skal sikre en bæredygtig klode til 
de kommende generationer. 
 
Vi skal alle sammen skabe forandringer i vores hverdag og træffe klimarigtige valg. Men 
ansvaret ligger ikke alene hos os som individer. Ansvaret ligger hos dem, der har bragt os i 
denne situation ved at drive uhæmmet rovdrift på klodens ressourcer. Det er derfor, vi er nødt 
til at insistere på en grundlæggende forandring af vores samfund. Vejen til en bæredygtig 
fremtid går ikke gennem kapitalismen. Rød-Grøn Ungdom vil gå forrest som organisation og 
tage ansvar, både for vores indadvendte og udadvendte virke. Og vi må holde os for øje, at det 



ikke skal blive samfundets svageste og arbejderklassen, der skal betale for den grønne 
omstilling. 
 
Vi skal bygge bro med vores internationale søsterorganisationer, fordi klimakrisen er 
grænseløs. Kampen for biodiversiteten og mod klimaforandringer skal kæmpes både lokalt og 
på kryds og tværs af hele kloden for at skabe forandringer. 


