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INTRODUKTION
•

Vi har skabt European Spring for at bringe  håbet tilbage til Europa og de europæiske
borgere.

•

Vores bevægelse står sammen om en fælles vision om et mere demokratisk,
bæredygtigt, humanistisk, solidarisk og fredeligt Europa.

•

Vi har omsat vores fælles vision til et nyt politisk program, som vi kalder New Deal for
Europe.

•

New Deal for Europe beskriver de centrale principper og mærkesager, som udgør
kernen i vores politiske projekt. Programmet er bygget op omkring en række forskellige
søjler, som hver for sig og tilsammen  svarer på de mest centrale politiske, sociale,
økonomiske og økologiske udfordringer i Europa.

•

Samlet set udgør vores New Deal for Europe en langsigtet vision for et bæredygtigt
samfund, som imødekommer de omfattende udfordringer, som Europa står over
for, ikke mindst manglen på naturressourcer, automatiseringen af arbejdsmarkedet
og ødelæggelsen af miljøet. Vi vil arbejde for at styrke og beskytte naturen og
biodiversiteten i hele Europa. Vi vil fremme  lokale produktions- og forsyningsenheder.
Vi vil sikre vores fælles kulturarv. Vi vil skabe mærkbare sociale fremskridt for de
mange og ikke bare de få. Og vi vil værne om den offentlige velfærd.

•

Med vores New Deal for Europe tilbyder vi alle europæere et reelt, politisk alternativ til
status quo og de dilemmaer, som præger samtiden: valget mellem afmagt eller vrede,
mellem teknokrati eller autokrati- og mellem europæisk samarbejde eller enegang.

•

Vi er klar over, hvor stor en udfordring det bliver at gennemføre vores program. Men
vi vil bruge det kommende valg til Europa-Parlamentet til at inspirere borgere på
tværs af nationale landegrænser til at bakke op om et stærkere, grønnere og mere
entreprenant, solidarisk og demokratisk Europa. Kun hvis millioner af borgere står
sammen, bliver det muligt at forandre, forny og forbedre EU, som vi kender det i dag.

•

Der er ingen tid at spilde: Tilslut dig vores bevægelse for et europæisk forår!
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i. DEMOKRATI
De europæiske borgere skal i langt højere grad have demokratisk kontrol med EU og mere
indflydelse på, hvordan Europa udvikler sig. I dag lider EU af et demokratisk underskud,
fordi ikke-folkevalgte embedsfolk ofte træffer beslutninger bag lukkede døre, hvor
offentligheden ikke har adgang, men hvor virksomhedernes lobbyister ofte øver stor
indflydelse. European Spring vil kæmpe for et mere demokratisk og gennemsigtigt Europa,
hvor borgerne bedre kan kigge magten over skulderen – både på gode og mindre gode
dage. Samtidig vil vi styrke alle europæeres grundlæggende rettigheder, men også den
enkeltes ret og frihed til selv at bestemme over eget liv.
i. En fælles demokratisk og europæisk forfatning
Vi foreslår, at Europas borgere i fællesskab udvikler en ny demokratisk forfatning,
som sikrer alle menneskers basale rettigheder og personlige frihed og udstikker en ny,
progressiv og bæredygtig retning for Europa. EU styres i øjeblikket gennem en række
traktater, som er udarbejdet af ikke-folkevalgte diplomater og ministre. European
Spring ønsker at styrke den folkelige opbakning til EU-samarbejdet ved at afholde
en række borgermøder, hvor vi rejser fra by til by og land til land for at udvikle en
egentlig europæisk forfatning i samarbejde med alle de borgere, der har lyst til at
bidrage. Processen skal munde ud i en folkeafstemning, hvorefter der nedsættes en
grundlovgivende forsamling bestående af folkevalgte repræsentanter fra hele Europa, der
skal udforme den nye demokratiske forfatning.

ii. Styrk Europa-Parlamentets demokratiske beføjelser
Europa-Parlamentets demokratiske beføjelser og muligheder for at sikre og varetage
borgernes interesser skal forbedres. Ikke mindst skal gennemsigtighed og åbenhed
generelt fremmes, ligesom parlamentet skal have flere redskaber til at kontrollere EU’s
ikke-valgte organer. Helt konkret foreslår vi, at Europa-Parlamentet selv får ret til at
beslutte, hvordan dets medlemmer skal vælges, og at det  også får mulighed for selv at
iværksætte lovgivning. Sidst men ikke mindst mener vi, at Europa-Parlamentet selv skal
kunne vælge – og afsætte – Kommissionen og Kommissionens formand på demokratisk vis
gennem et såkaldt konstruktivt mistillidsvotum.
iii. Mere borgerinddragelse og mere demokrati
Borgerne skal i højere grad inddrages i de politiske processer og have større
medbestemmelse over Europas fremtid. Som et første skridt vil vi forbedre EU’s
Borgerinitiativ (ECI) ved at sænke kravet til antallet af nødvendige underskrifter, der i
dag skal til for at få Kommissionen til at fremsætte lovforslag. Samtidig vil vi fuldstændig
afskaffe Kommissionens ret til at sidde ECI overhørig.
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iv. Københavnskommission skal sikre grundlæggende rettigheder for alle europæere
(Copenhagen Commission)
Ethvert forsøg på at knægte den enkelte borgers frihedsrettigheder er principielt et angreb
på alle europæeres frihedsrettigheder. Det mener vi i European Spring, og derfor vil vi
slå hårdt ned på alle medlemslande, som forsøger at undergrave borgernes personlige
frihed og individuelle rettigheder. Vi foreslår i den forbindelse, at EU-Domstolen (ECJ)
styrkes ved at introducere en Københavnskommission, der skal fungere som en uafhængig
kontrolinstans, en slags demokratisk vagthund, som skal have til opgave at undersøge
eventuelle brud på artikel 2 i EU-Traktaten. På den måde vil European Spring cementere
respekten for frihed, frisind, demokrati, ligestilling, rettigheder i bred forstand i samtlige
EU’s medlemslande.
v. Udvid det lokale selvstyre
I hele Europa inspirerer borgmestre og lokale bevægelser på forskellig vis sine borgere til
at tage ansvar for  samfundets udvikling. European Spring ønsker at styrke mulighederne
for, at progressive pionerer og lokale kræfter kan understøtte en seriøs bæredygtig
omstilling. Derfor foreslår vi en række omfattende reformer, som vil styrke kommunal og
regional selvbestemmelse i Europa.
European Spring vil arbejde for at reformere Europas konkurrencelovgivning, så kommuner
og regioner kan modsætte sig privatisering og hjemtage offentlige tjenesteydelser. De
lokale myndigheder skal også have bedre mulighed for at regulere erhvervslivet, ligesom
lovgivning om offentlige udbud skal ændres, fordi den i sin nuværende udformning
begrænser kommuner og regioners muligheder for fremme bæredygtige og etiske
økonomier. Desuden ønsker vi en reform af EU’s asyllovgivning, så kommuner og regioner
får mulighed for at tage imod migranter på trods af mere restriktive nationale lovgivninger.
Sidst men ikke mindst foreslår vi at oprette et nyt parlamentarisk udvalg (Parliamentary
Committee), som skal undersøge den såkaldte deleøkonomis indflydelse på lokalt plan
med henblik på at etablere et fælles regelsæt, der skal styrke lokale styreformer og
respektere lokale behov.
vi. Åbenhed om beslutninger og interesser
Gennemsigtighed er en del af demokratiets DNA. Hvis borgerne skal kunne stille
magthaverne  til ansvar, må der skabes mere åbenhed om, hvordan beslutningerne træffes
og på hvilket grundlag.
I European Spring foreslår vi at styrke ’informationsretten’ i Den Europæiske Union. Det
indebærer bl.a., at alle mødereferater fra samtlige møder i EU’s institutioner skal gøres
tilgængelige for offentligheden, og at brugen af klassificeringstypen ”LIMITE” – som
forhindrer offentligheden i at få indblik i vigtige dokumenter fra EU – skal afskaffes. Vi
vil også stilles krav om, at Europa-Parlamentets medlemmer fremlægger deres brug
af offentlige midler i fuld åbenhed samtidig med, at vi vil opfordre dem til at lægge
deres finansielle aktiver frem for kontrolmyndighederne. Endvidere vil vi foreslå, at alle
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forhandlinger om handel og traktater – der ofte hemmeligstemples – bliver gjort offentligt
tilgængelige.
vii. Obligatorisk lobbyistregister
Vi foreslår et obligatorisk og offentligt lobbyistregister, Mandatory Lobby Register, som
alle lobbyister skal  registrere sig i, når de afholder lobbymøder med folkevalgte i EU.
Desuden skal samtlige embedsfolk i EU indberette, hvor, hvornår og hvorfor de mødes med
lobbyister, herunder om de modtager nogen former for ydelser fra dem, de mødes med –
det være sig såvel direkte eller indirekte som før, under eller efter møder med lobbyister.
Vi mener også, at samtlige lobbyvirksomheder bør lægge offentligt frem, hvor meget de
bruger på deres kampagner, og hvilke embedsfolk midlerne  rettes imod.
viii. Stop for ”salg” af statsborgerskab
Et statsborgerskab har intet at gøre med ansøgerens formue. Sådan bør det i hvert fald
være. Ikke desto mindre kan man i visse EU-lande købe sig et statsborgerskab, hvis
man har penge nok. For eksempel tilbyder Malta statsborgerskab til enhver, som siger
ja til at investere en million euro i ejendomme og udvikling. Denne form for salg af
statsborgerskab er et brud på den fundamentale ret til lighed. Derfor vil European Spring
arbejde for at stoppe det systematiske salg af statsborgerskab, så tildelingen i fremtiden
kommer til at foregå uafhængig af ansøgerens formue.  
ix. Karensperioder for embedsfolk  
European Spring vil blokere den eksisterende svingdørskultur i EU, hvor embedsfolk
bevæger sig fra offentlige embeder til indbringende positioner i lobbyvirksomheder i
den private sektor og derefter tilbage igen. I dag er der i EU praktisk talt ingen regler,
der forhindrer embedsfolkene i at hoppe ind og ud af magtfulde positioner, hvor de kan
udnytte fortrolig viden om kommende lovforslag eller andre ændringer, som har stor værdi
i den private sektor. Det skal der laves om på, hvis det står til European Spring. Vi foreslår,
at reglerne skærpes ved at indføre nye karensperioder for embedsfolk, som betyder, at
man ikke må udføre lobbyvirksomhed i 10 år efter, at man er fratrådt sit EU-embede.
x. Bekæmpelse af korruption
Uanset om det handler om vennetjenester, skatteunddragelse, hvidvask eller misbrug
af offentlige midler, skal enhver form for korruption inden for EU bekæmpes med alle
midler. European Spring vil kæmpe for, at EU’s Antikorruptionskontor tildeles flere
ressourcer, så det får flere muskler til at efterforske sager om misbrug af offentlige midler
i hele EU. Derudover vil vi skærpe sanktionerne mod de embedsfolk og medlemslandes
regeringer, som kendes skyldige i korruption, ligesom vi vil lukke de smuthuller i moms- og
skatteloven, der hvert år fører til skatteunddragelser for milliarder.
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xi. Beskyttelse af whistleblowere
Journalister, efterforskere og funktionærer løber en alvorlig risiko, når de råber vagt
i gevær og afslører ulovligheder. Adskillige europæiske borgere, der har anmeldt
korruption, er blevet slået ihjel, og endnu flere har modtaget trusler på livet. Vi vil
beskytte whistleblowere ved at styrke såvel deres fysiske sikkerhed som deres sikkerhed i
ansættelsen og retslige status, når de træder frem.
xii. Transnational stemmeret
European Spring mener, at europæiske borgere skal sikres stemmeret ved valget til
Europa-Parlamentet, uanset hvor de er bosiddende. I dag har millioner af EU-borgere,
der lever i såkaldt tredje lande ikke mulighed for at stemme på et medlem til EuropaParlamentet. Efter Brexit vil dette tal stige yderligere. Vi mener, at det ikke skal
koste ens stemmeret, at man er bosiddende i udlandet. Derfor vil vi ændre loven, så
medlemslandenes konsulater kan fungere som valgsteder for europæiske borgere, der bor
uden for EU.

ii. ARBEJDSTAGERE
European Spring mener, at alle mennesker har ret til et anstændigt arbejde og vil kæmpe
for bedre rettigheder for arbejdstagere i hele Europa. Millioner af borgere kan i dag ikke
finde et arbejde, og endnu flere millioner har kun adgang til lavtlønnede og usikre job.
Arbejdstageres andel af verdens samlede formue er faldende, hvorimod den rigeste 1 pct.
af befolkningens andel af formuen fortsat stiger.

i. Universel borgerdividende
Vi vil oprette en borgernes velfærdsfond (Citizen Wealth Fund), som den europæiske
offentlighed skal eje i fællesskab. Fondens portefølje vil blandt andet omfatte aktiver
købt af centralbankerne, en procentdel af aktiekapitalen fra børsintroduktioner (IPO) og
indtægter fra intellektuel ejendomsret.
Hvert år skal fonden uddele en universel borgerdividende, der giver samtlige borgere
mulighed for at nyde godt af den økonomiske aktivitet. Vi vil foreslå, at dividenden gøres
uafhængig af udbetalinger af overførselsindkomster, arbejdsløshedsforsikringer og andre
velfærdsydelser. Ideen med dividenden er at afprøve, om den kan udgøre det første spæde
skridt i retningen af en decideret borgerløn på europæisk plan, der sikrer alle borgeres
frihed og værdighed, uanset deres beskæftigelsesstatus.
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ii. Jobgaranti
Vi opfordrer alle europæiske lande til at nå frem til en multilateral aftale, som sikrer
anstændig beskæftigelse til alle arbejdssøgende borgere i Europa. Jobgarantien skal
bemyndige lokale myndigheder til at ansætte borgere i nyttige beskæftigelser, ligesom
den skal sikre løn til mennesker, der i den nuværende situation ikke får løn for det arbejde,
de udfører, eksempelvis inden for social omsorgen. Gennem jobgarantien kan vi håndtere
den eksisterende dobbelt udfordring med arbejdsløshed og tvungen migration i Europa.

iii. Aftale for arbejdstagere og bedre rettigheder
Vi foreslår, at der indføres en arbejdstageraftale, der skal styrke ansattes rettigheder i hele
Europa. Med aftalen skal der indføres en ny europæisk lovgivning om mindsteløn, som
opstiller kriterier for at afstemme lønninger på tværs af Europa med særligt henblik på de
medlemslande, hvor der ikke er kollektive overenskomster. Aftalen skal også skabe en ny
EU-standard for lønarbejde med en arbejdsuge på højst 35 timer og mindst 35 feriedage
årligt. Derudover skal der etableres et fælleseuropæisk arbejdstilsyn, European Work
Inspection Agency, som skal koordinere og overvåge institutioner i medlemslandene og
kontrollere, at arbejdsgivere overholder de arbejdsretlige love og behandler ansatte ifølge
reglerne.

iv. En ny virksomhedskultur
Vi vil kæmpe for at ændre magtbalancen mellem ansatte og ledelse i europæiske
virksomheder. Vi vil indføre en lovgivning, der skal fjerne virksomhedernes bonusordninger
og regulere cheflønninger ved at sætte dem i relation til den laveste løn blandt de ansatte.
Samtidig ønsker vi at indsætte medarbejderrepræsentanter i virksomhedernes bestyrelser,
dvs. poster, som direkte vælges af de ansatte selv for at sikre, at medarbejdernes interesser
bliver bedre repræsenteret i ledelsen af virksomheden.
v. Medarbejderejede fonde
Vi fremlægger en plan, der skal overføre en del af kontrollen med virksomhederne
til de medarbejdere, der er ansatte i dem. Vores plan vil støtte mellemstore og store
virksomheder i at skabe medarbejderejede fonde, som årligt skal uddele en procentdel af
virksomhedens udbytte til de ansatte. Fondene skal ikke blot udbetale årlige dividender,
men også øge medarbejdernes indflydelse på virksomhedernes beslutninger gennem deres
medejerskab. Derfor er fondene også et vigtigt skridt i retning af en demokratisering af
økonomien i Europa.
vi. Transnational arbejdstagerkommission (TWC)
Eftersom Europas virksomheder opererer på tværs af nationale grænser, må Europas
arbejdstagere også organisere sig på tværs af dem. For tiden benytter adskillige multi- og
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internationale selskaber sig af et prekariat af uorganiseret arbejdskraft, og for at sænke
deres omkostninger spiller de arbejdstagere fra forskellige lande ud mod hinanden.
European Spring vil etablere en transnational arbejdstagerkommission, Transnational
Workers Commission (TWC), som skal styrke de kollektive forhandlinger for arbejdstagere
på hele kontinentet. TWC skal fungere som en form for ’nødløsning’ for arbejdstagere, som
ellers ikke har mulighed for at organisere sig fagligt. Kommissionen vil ligeledes bidrage
til, at der kan blive dannet nye transnationale fagforeninger med henblik på at udfordre de
selskaber, der gør brug af uorganiseret, løstansat arbejdskraft.
vii. Bedre forhold for selvstændige erhvervsdrivende
Mange arbejder med selvstændig erhvervsvirksomhed, hvilket giver dem både frihed
og fleksibel beskæftigelse. Men visse selskaber – i særlig grad online platforme, der
tilbyder tjenester inden for transport, levering og vareudbringning – omgår sikringen af
arbejdstagere ved at sende opgaver i udbud i stedet for at ansætte folk til at løse dem.
European Spring mener, at selvstændige erhvervsdrivende bør have samme adgang til
mindsteløn og samme arbejdsbetingelser som alle andre arbejdstagere. Vi vil reformere
konkurrencelovgivningen, der begrænser selvstændige erhvervsdrivendes muligheder for
kollektivt at forhandle honorarer og arbejdsbetingelser. Vi vil kæmpe for at udvide den
eksisterende regulering af arbejdsforhold og social tryghed og mener, at arbejdsgivere bør
bidrage til bedre inklusion af selvstændige erhvervsdrivende.
viii. Erasmus-program for offentligt ansatte
Den offentlige sektor beskæftiger millioner af europæere, ligesom den hver eneste dag
betjener flere millioner borgere. Det offentliges virke er med andre ord altafgørende
for et velfungerende Europa. Vi vil indføre et Erasmus-program for offentligt ansatte og
derigennem opdyrke samarbejdet mellem de ansatte i EU’s institutioner og embedsfolk i
medlemslandenes offentlige sektorer. Programmet sigter efter at fremme udvekslingen af
best practise inden for offentlige tjenesteydelser, hvad enten det drejer sig om sundhedsog socialsektoren, retsvæsenet, forsvaret eller politiet.

iii. SOLIDARITET
European Spring mener, at alle mennesker grundlæggende har ret til at leve et liv med
gode og anstændige levevilkår. Derfor vil vi kæmpe for at reducere ulighed, fattigdom
og hjemløshed i hele Europa. Vi mener, at det er dybt problematisk, at antallet af
hjemløse stiger, at 118 millioner borgere i EU i øjeblikket lever i risiko for fattigdom eller
social udstødelse, og at millioner af familier har vanskeligt ved at få råd til helt basale
fornødenheder som mad. Vi ønsker et mere solidarisk Europa, hvor uligheden  reduceres,
og hvor flere får mulighed for at leve et værdigt og meningsfuldt liv fyldt med muligheder i
stedet for begrænsninger.
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i. Omlægning af EU’s indre marked
Private interesser  bør aldrig stå i vejen for, at en regeringen sørger for offentlige goder.
Vi vil arbejde for at erstatte princippet om fri konkurrence i EU’s indre marked med
solidaritetsprincippet.
Vi vil indføre gennemgribende forandringer af retningslinjerne for statsstøtte i EU med
henblik på at give regeringer bedre mulighed for at levere offentlig service af høj kvalitet.
Vi vil åbne op for det såkaldte De Minimis-regulativ, så offentlige myndigheder får
mulighed for at investere i kritiske tjenester, ligesom vi vil sikre dem retten til at hjemtage
og generhverve den slags alt efter behov.
Herudover vil vi reformere forordningen om offentlige udbud og udvide definitionen på,
hvornår noget er ’af samfundsmæssig værdi’. Denne ændring skal bane vej for kooperativer
og mere demokratiske ejerskabsformer og styrke mulighederne for offentlige levering af
væsentlige ydelser, f.eks. sundhedspleje
ii. Udvidelse af EU’s Samhørighedsfond
Vi foreslår en markant udvidelse af EU’s Samhørighedsfond med henblik på at støtte
underudviklede regioner i EU. Vores mål er at overføre samhørighedsfondens midler fra
medlemsstatsligt niveau, så midlerne i højere grad bevilliges til trængte områder, hvor de
kan investeres i lokale tjenester. Vi vil endvidere udvide Samhørighedsfondens virke til
også at omfatte investeringer i boliger, sundhed og øvrige samfundsmæssige faciliteter.
iii. Solidaritetsprogram
Vi foreslår, at der oprettes et solidaritetsprogram (Solidarity Programme), der skal
bekæmpe ekstrem fattigdom og sikre, at enhver borger i Europa har adgang til almindelige
fornødenheder. Vi vil øge bevillingerne til Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt
Dårligst Stillede (FEAD) markant og dermed øge dens råderum og muligheder for at bistå
lokalsamfund, hvor servicen er utilstrækkelig. Samtidig vil vi øge støtten til de ngo’er, der
allerede bidrager med fødevarehjælp i lokalsamfundene.
iv. Afskaf børnefattigdom
I Europa er situationen med hensyn til børnefattigdom særdeles kritisk: en fjerdedel af
alle børn lever eller risikerer at leve i fattigdom og social udstødelse. European Spring vil
indføre en plan for at afskaffe alle former for børnefattigdom. Planen skal binde en større
del af midlerne fra EU’s Socialfond for at garantere, at hvert eneste barn får adgang til
sundhedspleje, ordentlige boligforhold, ernæring og uddannelse. Planen vil opstille mål
for reduktionen af børnefattigdom i 2020-strategien og opfordre til et nøje tilsyn med
medlemslandenes fremskridt i det europæiske semester.
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v. Ordentlige boligforhold til alle
Ordentlige boligforhold er en menneskeret. Alligevel bor og lever flere millioner
europæere i dag under kummerlige og uværdige forhold, hvor de samtidig risikerer at blive
sat på gaden. Vi opfordrer samtlige lande i Europa til at indgå en multilateral aftale for at
finansiere og sikre ordentlige boligforhold til alle borgere i Europa. Desuden vil vi indføre
en række nye regelsæt, der skal modvirke gentrificering, udsættelser og utrygge forhold
for lejere. Vi opfordrer til, at der indføres en harmonisering af beskyttelsen af lejere,
blandt andet i form af begrænsninger for huslejestigninger, mindstemål for lejekontrakters
varighed og sikkerhed mod at blive opsagt fra lejemål. Desuden vil vi indføre en
fælleseuropæisk standard for boliger, som skal overføre ressourcer fra EU’s Socialfond til
renovering af socialt boligbyggeri, der ikke lever op til standarden ligesom vi vil stille krav
om, at tomme bygninger i eftertragtede områder bliver brugt til at huse hjemløse.
vi. Europæisk sundhedsstandard
Vi foreslår en standard for europæisk sundhedspleje (European Healthcare Standard),
som skal forpligte medlemslandene til i samarbejde med EU om hurtigt at forbedre
behandlingen i sundhedsvæsenet. Standarden vil komme til at bestå af en række
minimumskrav til sundhedsydelserne og opstilling af måltal for medlemslandenes
investeringer i sundheds- og sygepleje og særlige indsatser for traditionelt set
marginaliserede grupper og personer med handikap. Vi vil overføre midler fra EU’s budget
til at støtte regioner, som har vanskeligt ved at leve op til disse standarder.
vii. Ret til vand
Alle mennesker har ret til rent drikkevand og til ordentlige sanitære forhold. Vi vil
stadfæste en ’ret til vand og sanitet’ i Vandrammedirektivet og indstille samtlige
liberaliseringer af vand- og sanitetstjenester. Vi vil indføre en lovgivning, der stiller krav til
samtlige medlemslande om at investere i offentlige vandressourcer og sørge for yderligere
bidrag til  de husstande, der ikke har råd til at betale for private vandleverancer.  
  
viii. Solidaritet med borgere med handikap
EU har ikke formået at opfylde behovene for borgere med handikap. Vi vil fremlægge
forslag om en ny lovgivning, som skal bevilge flere midler for at fjerne alle former for
arkitektoniske forhindringer i offentlige bygninger, garantere pleje og behandling af alle
former for handikap og sikre, at der i samtlige EU’s medlemslande tilbydes den passende,
fornødne undervisning, så personer med handikap kan leve et uafhængigt liv. Vi mener,
at den slags ikke blot er et spørgsmål om tilgængelighed – men også et spørgsmål om
retfærdighed.  
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ix. Afkriminalisering af rusmidler
Europa bør gå i spidsen for en sund og fornuftig rusmiddelpolitik. Vi opfordrer til, at
marihuana legaliseres, og at brugen af rusmidler i videre forstand afkriminaliseres.
Systemer som det portugisiske, hvor marihuana i sig selv er lovlig, men hvor brugen
af rusmidlet er ulovligt, er ikke holdbare. Vi vil arbejde for en fuldstændig legalisering  
af marihuana og i stedet for at straffe og sætte stofmisbrugere i fængsel, vil vi stille
lægehjælp til rådighed for alle dem, der ønsker at komme i behandling.  

iv. NATUR, KLIMA OG EUROPAS GRØNNE OMSTILLING
European Spring ønsker et bæredygtigt Europa. Det kræver et markant politisk kursskifte.
EU har alt for længe tilladt økonomiske interesser at ødelægge naturen, underminere
dyrevelfærden, gamble med borgernes sundhed og lægge beslag på de fælles goder i
samfundet. I dag peger forskere entydigt på, at klimakrisen er den største trussel mod
verden og samfundet, som vi kender det. Masseudryddelse af Jordens plante- og dyreliv
vidner om, hvor alvorlig en trussel, vi alle – dyr, mennesker og planter – står over for.
Den slags trusler kalder på en ambitiøs og øjeblikkelig indsats. Vi har brug for en
konsekvent, bæredygtig omstilling på alle samfundsniveauer – inden for energi, forbrug,
fødevare- og landbrugsproduktion, boliger og økonomisk vækst. Alle disse ting er af
største betydning for planetens overlevelse og for de kommende generationers fremtid,
og European Spring er klar til at gøre, hvad der skal til for at levere den nødvendige
omstilling.
i. Green New Deal
Vi vil indføre et grønt investeringsprogram (Green Investment Programme), der hvert år
skal investere 500 milliarder euro i Europas grønne omstilling. Investeringerne fra planen
skal omlægge infrastrukturen i Europa, så den lever op til vores ambitiøse klimamål
og til FN’s Klimapanels (IPCC’s) anbefalinger, heriblandt omstilling til klimavenlige
transportformer og opbygning af vedvarende energisystemer.
Planen skal finansieres ved hjælp af grønne investeringsobligationer, som udstedes af
offentlige investeringsbanker i Europas institutioner og understøttes af et samarbejde
mellem Europas centralbanker, som skal være klar til at gribe ind på de sekundære
obligationsmarkeder, såfremt afkastene på de grønne investeringsobligationer skulle
begynde at stige.
Planen skal rådføre sig med lokalsamfundene, byerne, kommunerne og regionerne, for
at udvikle og gennemføre de projekter, der er af størst betydning på lokalt plan. Der vil
være særlig opmærksomhed på kulafhængige regioner for at sikre, at der skabes nye
arbejdspladser i grønne virksomheder til de ansatte, der måtte miste deres arbejde i
fremstillingsvirksomheder, der er afhængige af fossile brændstoffer.
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ii. Klimaaftale 2030
Den Europæiske Union skal skride hurtigere til handling for at beskytte vores klode mod
de ukontrollable klimaforandringer og for at begrænse den globale opvarmning til 1,5
grader. Vi vil indføre en bindende klimaaftale 2030 (2030 Climate Compact), som opstiller
ambitiøse mål for reduktionen af udledning af drivhusgasser, indførelse af vedvarende
energikilder og et lavere energiforbrug i det hele taget.
For at nå disse mål vil vi støtte en udfasning af alle miljøskadelige subsidier og styrke
kontrollen med miljøbelastningen i EU’s budgetter.
Vi vil skabe rammer for miljøvenlig trafik og udvikle infrastrukturer til fodgængere
og cyklister og den offentlige transport, ligesom vi vil fremme en omlægning af
godstransporten, så den i højere grad kommer til at foregå via jernbaner og indenrigs
vandveje.
Vi vil også yde udviklingsstøtte til vedvarende energiformer og fjerne de eksisterende
barrierer for sol- og vindenergiproduktion og lagringen af den, og vi vil investere i
energidistribution i form af avancerede og sikre forsyningsnet.
iii. Prissætning af fossile brændstoffer
Vi vil hæve priserne på fossile brændstoffer, så Europa kan leve op til målsætningerne
for udledning. Vi foreslår en progressiv skat på kul baseret på det enkelte lands
udviklingsniveau og udledninger. Desuden foreslår vi, at der indføres en afgift på CO2 på
tværs af grænser, hvilket skal gøre varer med et stort CO2-aftryk fra lande uden for EU
dyrere og hjælpe virksomheder med at begrænse deres klimaaftryk, samtidig med at de
forbliver konkurrencedygtige. Og vi vil reformere systemet med handel med CO2-kvoter
ved at begrænse antallet af udledningstilladelser og lade flere industrielle sektorer
omfatte af dets sigte.
iv. Omlægning af landbrugs- og jordpolitikken
Vi vil ændre Europas landbrugs- og jordpolitik med henblik på fødevare- og
ressourcesikkerheden for at fremme den miljømæssige bæredygtighed.
Som et første skridt vil vi tilpasse EU’s fælles landbrugspolitik (CAP), så den lever
op til forskellige direktiver som Fuglebeskyttelsesdirektivet, Habitatdirektivet,
Vandrammedirektivet, Nitratdirektivet, Pesticiddirektivet, Direktivet om Reduktion af
Emissioner og Havstrategirammedirektivet.
Derudover vil vi iværksætte et skift fra store besætninger og animalsk intensiv produktion
i retning af mere bæredygtige besætninger og mindre landbrug, hvilket særligt skal
ske ved at omdirigere EU’s (CAP’s) landbrugsstøtte i retning af økologiske brug, gerne
med hovedvægt på dyrkning af grøntsager, og mere inddragelse af permakultur og
den dertil knyttede forskning. Vi mener, at vi i EU bør sigte efter at blive selvforsynende
11

med kvalitetsfødevarer og samtidigt gøre op med vores traditionelle tilbøjelighed til at
eksportere kommercielt og lave dumpning af priser på landbrugsvarer.
Vi mener, at vi bør værne om og være stolte af Europas biologiske mangfoldighed. Vi vil
støtte skovbrug, der agter at øge mangfoldigheden blandt dyrearter og plantesorter, og
vil fremme omlægninger af skovbrug og arbejde for, at ryddede områder genbeplantes.
Endelig vil vi i regi af de særlige netværk af beskyttede naturområder, Natura 2000,
øge EU’s bidrag til biodiversiteten i områder af høj naturværdi og skabe de nødvendige
økologiske korridorer og bufferzoner.
v. Standard for dyrevelfærd
Vi vil harmonisere lovgivning om dyrebeskyttelse ved hjælp af en ny standard for
dyrevelfærd.  Den skal beskytte dyrene og sætte målrettet ind mod praksisser som selektiv
avl, tvangsfodring, fiksering af søer og dyretransporter. Vi vil styrke lovgivningen om
udnyttelse af dyr i industri, forskning og uddannelse og i stedet for dyr benytte alternative
metoder som cellekultur og biochips.

vi. En beredskabsplan for sikring mod naturkatastrofer
Vi vil beskytte borgerne og lokalsamfund mod naturkatastrofer. Vi vil indføre en europæisk
beredskabsplan mod risici for jordskælv og oversvømmelse (European Plan for Seismic
and Hydrogeological Risk). Planen skal bevilge midler til (i) klassificering af risici og
oprettelsen af offentligt tilgængelige planer over katastrofeområder, (ii) renovering
af infrastrukturer i udsatte områder, (iii) nye standarder for anlæg og byggeri samt (iv)
vedligeholdelse af truede regioner. Planen skal øge EU’s Solidaritetsfonds støtte til
lokalsamfunds udviklingsstrategier for beredskab og indsatsen mod naturkatastrofer.
vii. Forureningsbekæmpelse
European Spring vil udvikle et integreret system til affaldshåndtering for at bekæmpe
forurening i Europa og resten af verden.
Vi vil forbyde åbne lossepladser og indføre nye regelsæt for at sikre, at lossepladser drives
efter særdeles høje standarder, der beskytter grundvandet mod forurening. Vi vil skabe
et markant fald i eksport af affald og give støtte til forskning i nye genbrugsmetoder og
biologisk nedbrydelige materialer, der kan medvirke til at give Europas affaldshåndtering
et løft.
Vi vil føre en hård kurs over for de producenter, der er kilder til forurening. Vi vil indføre
regelsæt for at begrænse forurening fra tungmetaller til skade for vores grundvand, fra
lægemidler, som kan føre til resistente superbakterier, og fra den mikroplast, som dræber
livet i havene.
For at bekæmpe plastikforureningen vil vi bakke op om en afgift på plastikprodukter i hele
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EU. Den nuværende afgift retter sig imod medlemslande, der ikke formår at genanvende
plastik, men den skaber ikke incitamenter nok til virksomhederne om helt at holde op med
at anvende plastik i deres produkter. Vi vil beskatte producenter af plastik.

viii. Europas blå omstilling
Vi må respektere vore søer, floder og have og komme væk fra en indstilling, som behandler
havene, som var de affaldsdepoter. European Spring vil foreslå en blå omstilling af EU’s
maritime strategi og direktiv for vandpolitiske foranstaltninger.
Vi vil indføre lovgivning, der skal holde fiskeri på et bæredygtigt niveau ved at fastsætte
kvoter, der ligger under det maksimalt bæredygtige udbytte, og ved at investere flere
ressourcer fra EU’s budget i bæredygtigt, ikke-industrielt fiskeri. Vi vil gennemføre
en markant udvidelse af de beskyttede havområder omkring Europa for at beskytte
økosystemer i havene. Vi vil føre Europa-Parlamentets resolution om at forebygge rovdrift
på dybhavets ressourcer ordentligt ud i livet. Vi vil også forbedre systemet til overvågning
af forurening af verdenshavene for at begrænse mængden af affald i dem.
ix. Forbud mod fracking
Vi vil foreslå et europæisk forbud mod fracking og brug af skifergas. Frackingmetoder
udgør for tiden en trussel både mod vores sundhed og mod miljøet, og vi forlanger, at der
øjeblikkeligt bliver sat en stopper for disse metoder.
x. En europæisk miljødomstol
Vi ønsker, at der til EU-Domstolen knyttes et særligt organ, som skal undersøge og vurdere,
om Klimaaftalen 2030 og direktivet ECD, der sætter øverste grænser for udledning i de
enkelte lande, bliver overholdt. Miljødomstolen skal også afsige kendelser om europæiske
virksomheders drift i udlandet og deres overholdelse af miljøstandarder i sektorer som
fiskeri, minedrift og boring.

v. EUROZONEN OG DE OFFENTLIGE FINANSER I EU
European Spring mener, at Europas økonomiske institutioner bør være til gavn for de
mange og ikke kun for de få. Eurozonens struktur har ført til alvorlige uligheder lande,
regioner og klasser imellem. De gennemtvungne finanspolitiske ’stramninger’ har kun
forstærket disse forskelle og tilmed forhindret nationale regeringer i at løse deres
økonomiske udfordringer. EU’s Samhørighedsfond yder sit til at skabe balance i den
europæiske økonomi, men i European Spring ønsker vi at gå  længere for at demokratisere
EU’s offentlige finanser. Faktisk mener vi, at denne demokratisering er helt afgørende for
at undgå endnu en finanskrise, ligesom den på mange måder er forudsætningen for at få
genoprettet tilliden til det europæiske projekt.
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i. Bæredygtighed i EU’s budget
EU’s budget er i alle medlemslande en vigtig kilde til investeringer. Vi vil indføre nye
tiltag for at forøge EU’s budget og samtidig supplere disse økonomiske forpligtelser med
EU’s egne ressourcer. Vi vil udvikle en bred vifte af muligheder for at øge indtægter, der
skal finansiere det ambitiøse budget. For eksempel vil vi indføre en CO2-afgift, der skal
lægge låg på klimaforandringerne, en skat på finansielle transaktioner og en ny form for
euroobligationer, der blandt andet skal finansiere infrastrukturelle projekter på tværs af
landene i Europa.

ii. Demokratisering af EU’s budget
Selv om EU’s budget spiller en afgørende rolle for de offentlige finanser i EU, er
borgernes indflydelse meget begrænset med hensyn til, hvordan budgetterne vedtages
og udvikler sig. Vi vil indføre nye tiltag for at overdrage mere af kontrollen med EU’s
midler til borgerne. Vi opfordrer samtlige partier i Europa til at fremlægge deres
budgetprioriteter før valg til Europa-Parlamentet, så borgerne får mulighed for at
udtrykke deres præferencer om EU’s forbrug og udgifter. Vi vil også give borgere
og græsrodsorganisationer mulighed for at deltage i ’pilotprojektfasen’ til EuropaParlamentets budgetprocedure og give dem en vis mængde midler til at finansiere de
projekter, de stiller forslag om, for at undersøge deres værd og finde ud af, om de kan
ansøge om yderligere midler i EU’s overordnede budget.
iii. Kontrol af budgetmidler
Mere gennemsigtighed om EU’s finanser er altafgørende for at kunne bekæmpe korruption
og sikre, at EU’s midler anvendes retmæssigt. Vi vil udvikle et digitalt værktøj, som skal
give offentligheden mulighed for at følge med i, hvor pengene fra EU ender, hvordan de
bliver brugt, og hvilke resultater de forskellige projekter fører med sig.
iv. Europæisk udligningsunion
For at tage hånd om problemet den økonomiske ulighed i EU har vi brug for at
tænke længere end EU’s budget. Lande, der konstant nyder godt af store overskud på
handelsbalancen, lægger pres på efterspørgslen i den globale økonomi, hvilket skader
alle andre og risikerer at sende lande med konstante handelsunderskud  ud i alvorlige
gældskriser. European Spring foreslår, at der etableres en europæisk udligningsunion,
European Clearing Union (ECU), der skal skabe bedre balance i konstant skæve
handelsforhold i Europa. ECU skal udforme en fælles målestok og evaluere hvert land
alt efter, hvor meget det eksporterer eller importerer og beskatte lande med høje
handelsoverskud og overføre yderligere midler til investeringer i regioner, der ikke
har samme adgang til investeringer. På den måde skal udligningsunionen mindske de
strukturelle skævheder mellem medlemslande i EU. Desuden vil vi med ECU motivere
lande med store handelsoverskud til at holde op med at leve ’under måde’ og opfordre
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dem til i stedet at øge såvel lønniveauet som investeringer, og derigennem også reducere
den interne ulighed i landene.
v. Konvertering af offentlig gæld
Maastrichttraktaten har fastlagt strenge grænser for medlemslandenes offentlige gæld,
men siden 2008 har de fleste lande  overskredet dem. Eurozonen har brug for en holdbar
løsning på det problem. Vi vil give medlemslandene et tilbud om at konvertere deres gæld
til lavt forrentede obligationer, udstedt af Den Europæiske Centralbank (ECB). Det vil lette
dem for gældsbyrden både på kort sigt og – takket være den lave rente – på længere sigt.
Vi vil også sikre, at ECB beskyttes mod tab ved at sørge for, at bankens nye forpligtelser
bliver prioriteret højere end dens øvrige obligationer, og ved at tvinge Den Europæiske
Stabilitetsmekanisme til at sikre obligationerne.
vi. Fuld indfasning af bankunionen
Vi vil fuldføre bankunionen med henblik på at sikre integriteten i eurozonen og beskytte
den mod fremtidige finansielle rystelser. Vores plan har et dobbelt sigte: Dels vil vi støtte
en europæisk forsikringsordning med indskydergaranti, så risikoen fordeles på tværs af
eurozonen. Dels vil vi udvide EU’s direktiv om genopretning og afvikling af banker, så det
også kommer til at omfatte alle de ’zombiebanker’, der stadig er i drift. Vi foreslår at lægge
disse banker ind under eurozonens jurisdiktion med henblik på at omlægge, rekonstruere
og rekapitalisere dem.
vii. Europæisk finansministerium
Vi bakker op om oprettelsen af et europæisk finansministerium (European Treasury), der
skal øge investeringerne i hele Europa. De nuværende politiske tiltag – lige fra Stabilitetsog vækstpagten til Finanspagten – er gået hen og blevet en spændetrøje. De europæiske
myndigheder er afskåret fra finanspolitiske ressourcer, hvilket har ført Europa ud i en
krise på grund af underinvesteringer. Finansministeriet skal rydde disse forhindringer af
vejen gennem en blanding af EU-afgifter og udstedelse af obligationer. Ministeriet kan
eksempelvis bane vej for Green New Deal ved at udstede obligationer og andre projekter.
viii. Demokratisering af Den Europæiske Stabilitetsmekanisme
Europas mest magtfulde økonomiske institutioner bør tilhøre folket. Vi vil kæmpe for,
at Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) føjes ind under EU’s jurisdiktion, og at
Europa-Parlamentet styrkes i forvaltningen af sine egne anliggender, ligesom der skal
sættes en stopper for de former for ’vetomagt’, som giver rige lande mulighed for at
forhindre ESM i at tjene de fattigere landes interesser.
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ix. Demokratisering af Den Europæiske Centralbank (ECB)
Vi ønsker at reformere Den Europæiske Centralbank (ECB) for at give en større
stemme til Europas borgere og deres behov. I særdeleshed vil vi udvide ECB’s mandat,
så den ud over stabile priser også kan sikre, at arbejdsløsheden holdes på et lavt
niveau. Den amerikanske centralbank opererer allerede med et sådant ’dobbelt
mandat’, og det er på tide, at ECB også opnår samme status.

vi. GÆLD, SKAT OG DET FINANSIELLE SYSTEM
Vi vil omdanne det finansielle system, så det sætter hensynet til mennesker højere end
jagten på vækst. Krisen i 2008 afslørede fundamentale mangler i vores finansielle system.
Alligevel har politikerne ikke formået at rette op på dem i de efterfølgende år. Millioner af
mennesker kæmper stadig med gældsætning, mens banker rager rekordhøje overskud til
sig. Vi har brug for en omfattende plan, der kan ændre på hele systemet.

i. Europæisk folkebank
European Spring ønsker at sikre borgerne en anstændig adgang til beskæftigelse, sundhed
og uddannelse. Derfor  foreslår vi at etablere en folkebank, European People’s Bank (EPB),
som skal tage højde for behovene i de enkelte lokalområder i samtlige kommuner i EU.
Det enkelte medlemsland skal styre EPB ifølge dets eget jurisdiktion og kunne fastlægge
nationale skattefradrag for at skabe likviditet i de enkelte brancher. EPB skal så benytte en
offentlig digital betalingsplatform (Public Digital Payment Platform, PDPP) til at tage imod
indskud og yde lån på baggrund af disse skattefradrag. Ved hjælp af denne mekanisme vil
EPB kunne investere i en række ydelser på lokalt plan, uden at det øger medlemslandets
underskud.
ii. Hjælp til gældsramte familier
Vi foreslår, at der oprettes et særligt agentur for at beskytte gældsatte familier
og lokale banker imod uindfriede lån. De værste tilfælde af uindfriet gæld skal
overføres til en organisation til omstrukturering af privates gæld, Private Debt
Restructuring Organisation (PDRO), til gengæld for en skattefritagelse på nøjagtigt
samme beløb. Mens der afdrages på gælden, vil vi indføre et midlertidigt forbud
mod tvangsauktioner og udpantning, og vi vil give gældsatte mulighed for at betale
afdrag direkte til PDRO. Når skyldnere siden bliver solvente igen, vil de have ret til at
tilbagekøbe deres bolig fra PDRO.
iii. Slut med skattely
Vi forlanger skattemæssig retfærdighed. Hvert år går EU glip af over 1 billion euro fra
selskaber og enkeltpersoner, der snyder i skat. Det helt og aldeles uacceptabelt, og derfor
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vil vi arbejde målrettet og systematisk for at stoppe den form for uretfærdig praksis.
European Spring vil have et opgør med de lovgivninger, der tillader lande som
Luxembourg, Holland og Irland at gøre skatteunddragelse mulig.
Vi vil også rydde op i Europas banksektor ved at indføre én meget enkel regel: Banker,
der ikke kan redegøre for, hvad de foretager sig i skattely, kan ikke få lov til at drive
bankvirksomhed i Europa.
Endelig vil vi undersøge alle europæiske selskaber og enkeltpersoner, der har konti i
sortlistede skattely uden for EU. Hvis de tages i at medvirke til skatteunddragelse, vil vi
inddrage deres ejendomsrettigheder.
iv. Register over egentligt ejerskab
Der findes tusindvis af skuffeselskaber og særlige ’til formålet indrettede enheder’, som
ikke oplyser om deres sande ejerskabsforhold. European Spring vil indføre et register
over egentligt ejerskab, hvortil alle virksomheder, selskaber og økonomiske enheder
skal indberette identiteten af deres ejere og detaljer om deres aktiver. Vi kræver
gennemskuelighed.

v. Indførelse af europæisk arveafgift
Vi vil foreslå, at landene i Europa indgår en multilateral aftale om at indføre arveafgift for
at mindske den økonomiske ulighed, der overføres fra den ene generation til den næste, og
for at sikre os et solidt og effektivt indkomstgrundlag til udgiftssiden af vores program.
vi. Indførelse af koordineret selskabsskat
Vi vil sætte en stopper for det såkaldte kapløb mod bunden med hensyn til
selskabsskatter. Vi bakker op om Europa-Parlamentets forslag om et ”fælles konsolideret
selskabsskattegrundlag”, og vi vil presse på for at få det indarbejdet i parlamentets
kommissorium.
vii. Tæm den finansielle sektor
For at undgå den form for hensynsløs bankvirksomhed, der førte til den seneste finanskrise,
kræver vi en ny rammesætning for tilsynet, som skal nedbringe risikoen og tilskynde til
investeringer i Europas bankverden. Vi vil hæve minimumsgrænsen for egenkapitalens
andel for at gøre bankerne mere solide og modstandsdygtige. Vi vil også sætte grænser for
den maksimale andel af aktiver, som banker må akkumulere, for at forhindre dem i at blive
”too big to fail”, for store til at slå fejl.
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viii. Skat på finansielle transaktioner
Vi vil indføre skat på finansielle transaktioner i hele EU, sådan som Europa-Parlamentet
har foreslået det. Denne afgift er et nøgleelement i vores strategi om at styrke solidariteten
medlemslandene imellem og om at finansiere de altafgørende bidrag til det fælles bedste.

vii. INDVANDRERE, FLYGTNINGE, TILFLYTTERE
European Spring kæmper for et humanistisk Europa. Vi må gå sammen om at udarbejde et
fælleseuropæisk system, der tager hånd om de grænseløse udfordringer, vi alle står over
for. Først og fremmest vil vi arbejde for et solidarisk og fælles system, som sikrer lovlige
og trygge adgangsveje, respekterer flygtninges grundlæggende rettigheder, understøtte
deres indtræden i det europæiske samfund og bekæmpe de reelle årsager til, at så mange
millioner mennesker tvinges på flugt fra deres hjemlande.
i. Et humant fælleseuropæisk asylsystem
Vi opfordrer til, at der etableres et nyt fælleseuropæisk asylsystem, der skal respektere
og overholde international og europæisk lovgivning og sikre tilflytteres grundlæggende
rettigheder. Systemet skal værne om den ret til ’ikke-hjemsendelse’, som forbyder stater
at sende tilflyttere retur til steder, hvor de vil lide uoprettelig skade i form af forfølgelse,
tortur eller andre brud på menneskerettighederne.
Vi vil bekæmpe det såkaldte hotspot-system til kontrol af indvandring og straks forbedre
deres leveforhold. Centre, hvor indvandrere og flygtninge tilbageholdes, skal lukkes ned. Vi
lægger særlig vægt på, at tilbageholdelse af børn straks skal høre op. Modtagefaciliteter
skal tilbyde værdige boligforhold, juridisk bistand, lægehjælp, sundhedspleje og have
særlige rum, hvor kvinder og børn trygt kan opholde uden risiko for misbrug. Desuden bør
asylprocessen ikke outsources gennem en udvidelse af begrebet ’trygge tredjepartslande’,
sådan som det er blevet drøftet i reformforslag fra EU-Kommissionens side.
Asylansøgningsprocessen skal garantere, at afgørelserne træffes på et oplyst grundlag og
med respekt for den enkeltes retssikkerhed. Asylansøgere har ret til skriftlige oplysninger
om asylprocessen, heriblandt informationer om kompetente myndigheder, formelle krav
og tidsbegrænsninger, på et sprog, de kan forstå, ligesom de skal have adgang til retshjælp
fra kvalificerede jurister og med gratis oversættelse og tolkning. Endvidere skal afgørelser
om ansøgninger falde inden for ganske få måneder – ikke efter flere år, som det ofte er
tilfældet i dag.
Tildeles en ansøger asyl, bør beslutningen have gyldighed på tværs af landegrænserne i
Europa, så anerkendte flygtninge kan bevæge sig mere frit rundt og slå sig ned de steder,
hvor de har mulighed for at finde ansættelse, knytte bånd til deres familie eller taler
sproget. Lokalsamfund og lande, der huser flygtninge og migranter, skal modtage midler
og bistand inden for rammerne af vores integrations- og investeringsprogram.
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ii. En ende på Fort Europa
Vi mener, at Europa bør byde tilflyttere velkommen - ikke skubbe dem fra sig.  Af samme
grund vil vi indføre sikre, lovlige og åbne adgangsveje til Europa.
Vi foreslår, at der gives tilladelse til at Schengen-visa udstedes af EU-konsulater rundt om
i verden. Vi vil også udvide ordningen med det blå EU-kort, så arbejdssøgende fra lande
uden for EU får bedre mulighed for at komme til Europa. Vi vil indføre nye uddannelser
og nye ordninger for arbejdskraftens bevægelighed, så udefrakommende studerende og
arbejdstagere kan rejse til Europa. Og vi vil stille forslag om, at der indføres en juridisk
bindende forpligtelse til, at konsulater og ambassader for EU’s medlemslande udsteder
humanitære visa til mennesker, der har brug for international beskyttelse og ønsker at
komme til et EU-land for at søge om asyl.
iii. Hjælp til familiesammenføring
European Spring mener, at familiesammenføring er en menneskeret og et gode,
som ikke kun migranter, men også hele samfundet nyder godt af. Vi vil markant øge
valgmulighederne for familiesammenføring både inden og uden for EU. Vi vil indføre
mere omfattende retningslinjer for at identificere familiemedlemmer uden for EU, og
vi vil indføre nye familiesammenføringsvisa, som giver ret til genhusning. Vi vil gøre det
lovligt for personer bosiddende i EU at ansøge på vegne af deres slægtninge, i stedet for
at tvinge slægtningene til at søge om visum i deres hjemlande. Vi vil også øge midlerne
til familiesammenføring i Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden for at yde støtte til
personer, som ikke har de fornødne ressourcer til at rejse til Europa. Intet menneske bør
tvinges ud i fattigdom eller til at lade sig udnytte for at blive genforenet med sin familie.

iv. Stop for eksport af EU’s ansvar
EU og medlemslandene samarbejder for tiden med lande som Tyrkiet, Sudan og
Libyen for at stoppe flygtninge søger til Europa. Det resulterer i alvorlige brud på
menneskerettighederne, blandt andet tilbageholdelser, tortur og seksuelle overgreb. Disse
forhold ansporer blot migranter til at finde endnu farligere veje til Europa, så mange mister
livet undervejs.
Vi forlanger, at EU bringer den slags aftaler til ophør, heriblandt aftalerne mellem EU og
Tyrkiet og med de libyske myndigheder og bidragene til migrationskontrol i Sudan.
I stedet vil vi øge samarbejdet og bidragene til internationale organisationer, som arbejder
for flygtninge (UNHCR) og migranter (IOM). Samtidig vil vi støtte de organisationer i
civilsamfundet, der arbejder for bedre vilkår for flygtninge, migranter og potentielle
migranter i disse oprindelses- eller transitlande. Samarbejdet med migranters
oprindelses- og transitlande skal kun finde sted, såfremt det givne land overholder
menneskerettighederne – heriblandt retten til at rejse bort – men samarbejdet skal
indbefatte, at der føres tilsyn med disse lande, ligesom der skal indføres tiltag for at tage
hånd om de eksisterende tilfælde af brud på rettighederne.
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v. Europæisk eftersøgnings- og redningsindsats
Vi vil kræve, at der oprettes en europæisk eftersøgnings- og redningsindsats, der skal
være udstyret til at redde skibbrudne og nødstedte til søs og bringe dem sikkert i land –
sådan som der også stilles krav om det i international søret. Det Europæiske Agentur for
Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser – også kaldet Frontex – har
ganske vis patruljeret ved EU’s ydre grænser, men det har ikke forhindret, at migranter har
mistet livet til søs på deres vej mod Europa. Vores målsætning er, at ingen migrant skal lide
druknedøden.
vi. Afkriminalisering af solidaritet
Solidaritet med tilflyttere er ikke en forbrydelse. Vi vil kæmpe for, at lovgivningen overalt
i Europa skal yde beskyttelse til de borgere og civilsamfundsorganisationer, der hjælper
tilflyttere med at finde husly, beskæftigelse og et anstændigt liv i Europa.
vii. Politiske rettigheder til migranter
Vi vil kæmpe for, at alle tilflyttere til EU tilknyttes det politiske liv de steder, hvor
de er bosiddende. Vi mener, at stemmeretten er et altafgørende skridt i retning af
deltagelse, selvbestemmelse og integration i velfungerende demokratier. Vi vil kæmpe
for alle tilflytteres ret til fulde stemmerettigheder i EU, så snart de opfylder nogle
enkelte, grundlæggende kriterier, for eksempel efter at have haft opholdstilladelse i en
minimumsperiode. Desuden vil vi arbejde for at gennemføre programmer, hvorigennem
EU’s medlemslande skal tildele denne form for stemmeret ved nationale valg og
folkeafstemninger.
viii. Støtte til integration
Vellykket integration afhænger af, at fællesskab og tilflytter åbner sig for hinanden.
Men en vellykket integration kan hjælpes godt på vej ved at støtte tilflyttere med
sprogundervisning, så de får gode muligheder for at hurtigt at blive en del af samfundet.
Konkret vil vi øge bevillingerne til Asyl- Migrations- og Integrationsfonden, for derigennem
at sikre adgang til undervisning og sprogkurser. Vi vil også øge bevillingerne til lokale
integrationstiltag, som fremmer integration og tilegnelsen af sprogkundskaber.
ix. Bekæmp udnyttelse af migranter
Vi mener, at alle migrantarbejdere skal tildeles samme rettigheder, goder og beskyttelse
som europæiske borgere. Det er ikke migranterne, der får lønniveauet til at falde. Det gør
derimod det system, der fastholder og udnytter udsatte mennesker i en situation, hvor de
arbejder illegalt, ufaglært og under trusler om udvisning. Vi vil bekæmpe denne form for
udnyttelse ved at skabe et særligt organ, der skal undersøge og føre tilsyn med løn- og
arbejdsforhold i migrantsamfundene.
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x. Beskyttelse og udvidelse af den fri bevægelighed
Fri bevægelighed er en grundlæggende menneskeret – ligesom den er en hjørnesten i Den
Europæiske Union. Vi vil forsvare fri bevægelighed ved at kræve et øjeblikkeligt stop for
alle former for grænsekontrol inden for Schengenområdet.
På længere sigt ønsker vi at udvide den fri bevægelighed til også at omfatte lande
uden for EU, så hele verdens befolkning kan nyde godt af en endnu større frihed til at
rejse og til selv at vælge bopælsland. For at kunne medvirke til en sådan ordning bliver
landene nødt til at leve op til særlige standarder for grænsekontrol, økonomisk udvikling,
menneskerettigheder og retsstatsprincipper.

viii. HANDEL OG EUROPAS ROLLE I VERDEN
Europa står for fred og solidaritet med mennesker overalt i verden. EU spiller i dag
desværre en stor rolle i oprustningen og den økonomiske støtte til voldelige konflikter
i lande uden for EU. Samtidig spiller EU’s handelspolitik en hovedrolle for udbytning af
arbejdstagere i disse lande. European Spring vil kæmpe for at sætte en stopper for Europas
rolle i udnyttelsen og væbnede konflikter.
i. En handelspolitik som understøtter bæredygtighed, arbejdsrettigheder og menneskerettigheder
Vi mener, at det blot skal være ’handel’, ikke ’frihandel’, som skal udgøre grundlaget
for EU’s handelspolitik. Vi vil kæmpe for at sætte en stopper for ’dumping’ til skade
for udviklingslande. I enhver forhandling om handelsforhold vil European Spring
forsvare højere standarder for at sikre miljø, menneskerettigheder, folkesundhed,
arbejdsrettigheder, offentlige velfærdsydelser, dyrevelfærd og forbrugerrettigheder.
Endelig vil vi også kæmpe for at ændre de nuværende aftaler radikalt, fordi de
udgør en trussel mod udviklingen af højere standarder og opretholdelsen af
menneskerettighederne.
ii. Slut med privilegier til investorer
European Spring siger nej til alle de mekanismer, der skaber særlige privilegier for
multinationale selskaber. Vi vil modsætte os den internationale voldgift ISDS (Investor
State Dispute Settlement) og investeringsdomstolen ICS (Investment Court System), som
er med til at give internationale investorer urimelige juridiske fordele og beføjelser til
at sagsøge lokale myndigheder. Vi vil også modarbejde ethvert forsøg på at oprette en
såkaldt multilateral investeringsdomstol. I stedet vil vi sikre fuld lovgivningsmæssig frihed
til, at klima-, miljø- og socialpolitiske tiltag kan operere uden trusler om sagsanlæg ved
internationale investeringsdomstole.
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iii. Fair immaterielle ophavs- og patentrettigheder
Vi mener, at retten til sundhedspleje skal veje tungere end hensynet til
medicinalkoncerners jagt på overskud. European Spring vil modsætte sig alle tilfælde,
hvor beskyttelse af immaterielle patenter og ophavsrettigheder stiller sig i vejen for
den almindelige borgers adgang til grundlæggende fornødenheder som ernæring og
lægemidler.
iv. Transnationale selskaber skal stilles til ansvar
Multinationale selskaber skal stilles til ansvar for deres krænkelser af
menneskerettighederne. European Spring bakker op om en bindende traktat i FN-regi om
transnationale selskaber og menneskerettigheder. Vi opfordrer FN til at presse yderligere
på for at indføre en bindende ordning, som giver krænkede bedre mulighed for at stille
selskaber for retten.
v. Freds- og Solidaritetspagt
Den Europæiske Union opruster på alarmerende vis: Kommissionen foreslår at oprette
en forsvarsfond på 13 milliarder euro, som skal gøre EU’s militære sigte og omgang
større. Vi foreslår en freds- og solidaritetspagt, som skal gøre en ende på EU’s oprustning
og engagement i voldelige konflikter i verden. Vi forlanger et øjeblikkeligt stop for
alle former for våbensalg til stater, der krænker menneskerettighederne, og mere
restriktive bestemmelser for alle former for våbeneksport. Vi vil bekæmpe det såkaldt
militærindustrielle kompleks ved at kræve gennemsigtighed i den lobbyistvirksomhed, som
våbenindustrien bedriver i Bruxelles. Og vi opfordrer alle medlemslande til at underskrive
FN’s traktat om et forbud mod atomvåben, så der kan blive sat en stopper for det globale
våbenkapløb.
vi. Styrkelse af EU’s optagelseskriterier
EU bør stille høje krav for optagelse i unionen. Dette skal anspore nabolandene til at
overholde de grundlæggende rettigheder og værne om demokratiet. Helt konkret skal
de nye optagelseskriterier for indlemmelse i EU blandt andet  omhandle befolkningens
sociale tryghed, graden af ulighed og arbejdsvilkår.
vii. International udligningsunion
Vi vil samarbejde med progressive kræfter fra hele verden for at etablere en international
udligningsunion, International Clearing Union (ICU), der skal stabilisere og skabe bedre
balance i den globale økonomi. ICU skal sørge for samme goder som den europæiske
udligningsunion (ECU) - dog på globalt plan: Den skal opgøre de enkelte landes
handelsbalance, beskatte lande med store overskud og investere disse indtægter i lande,
som ikke har adgang til tilstrækkelige investeringer. Den Internationale Valutafond (IMF)
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skal administrere ICU og sikre et retfærdigt, multilateralt og demokratisk regelsæt deri. I
stedet for at pleje få meget velstående nationers interesser skal ICU skabe større lighed i
den globale økonomi og sikre dens stabilitet og udkomme.

ix. KVINDER, LIGESTILLING OG RETTIGHEDER TIL LGBTQI+
Ingen bør udsættes for forskelsbehandling på grund af deres identitet.
I hele Europa er der en kolossal kløft mellem ciskønnede mænd og andre køn med hensyn
til lønninger og politisk indflydelse. Gennemsnitligt får kvinder 16 procent mindre i løn end
mænd - svarende til to måneders ubetalt arbejde hvert år. Samtidig afskæres millioner af
personer med en livmoder fra deres ret til selv at træffe beslutninger om deres egen krop,
ligesom LGBTQI+ personer dagligt må kæmpe for deres grundlæggende ret til tryghed,
familie og selvbestemmelse.
I European Spring vil vi kæmpe side om side med alle ligesindede for et mere ligestillet
ligeværdigt, mangfoldigt og tolerant Europa.
i. Ligeløn i EU
Vi forlanger en fælleseuropæisk ligelønsstandard, Equal Pay Standard (EPS), for at gøre
en ende på den kønsbaserede diskrimination på arbejdspladserne. EPS skal forhindre
arbejdsgivere i at spørge om tidligere indkomst som grundlag for lønforhandlinger,
så de fremover udelukkende udbetaler løn på baggrund af kvalifikationer. EPS vil
også tvinge arbejdsgivere til at offentliggøre deres interne lønudbetalinger for at øge
gennemsigtigheden. Alle medarbejdere skal have ret til forespørgsler om forskelle i løn
mellem kolleger, og arbejdsgivere skal kunne give detaljerede forklaringer på eventuelle
lønefterslæb.
ii. Ligestilling i EU
Vi vil også kæmpe for kønslig ligestilling i vores politiske liv. Vi foreslår indførelse af en
europæisk bestemmelse om kønslig ligestilling for at sikre en lige og fair repræsentation af
alle køn i alle EU’s institutioner. Forslaget vil opstille nye grænseværdier for den kønslige
balance på valglisterne hos de politiske partier i Europa-Parlamentet.
iii. Konvention om reproduktive rettigheder
Vi mener, at kønsbaseret undertrykkelse i ét medlemsland udgør en trussel mod ligestilling
i hele EU. Vi vil arbejde for en fælleseuropæisk konvention om reproduktive rettigheder,
som skal sanktionere medlemslande, som undlader at sikre trygheden og retten til
reproduktiv selvbestemmelse.
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Vi vil med konventionen kræve en række øjeblikkelige reformer, som skal fremme
reproduktive rettigheder. Vi kræver gratis og let adgang til prævention uden recept.
Samtidig skal hygiejneprodukter som tamponer, hygiejnebind og menstruationskopper
være til at betale og stilles frit til rådighed på skoler, universiteter, arbejdspladser og alle
former for offentlige rum.
I Europa bør alle personer med en livmoder have adgang til og oplyses om trygge
og lovlige former for abort. Gravide bør have adgang til prænatal pleje via gratis
undersøgelser, jordemoderpleje og gratis eller subsidierede kurser som en hjælp til deres
fødselsforberedelse. Personer, der risikerer at føde for tidligt eller dødfødsel, bør have ret
til fuldt betalt orlov under deres graviditet.
Rettighederne omfatter også forældreskabet. Forældre bør have ret til 480 dages
forældreorlov. Forældre uden job bør også have ret til forældreorlov. Ud over 480
dages betalt orlov bør forældre også have et retskrav på nedsættelse af deres normale
arbejdstid, så de kan tilbringe mere tid med deres børn.
iv. Stop for kønsbaseret vold
EU skal bestræbe sig yderligere på at stoppe kønsbaseret vold. Vi vil kæmpe for at værne
om og udvide Istanbulkonventionen, og vi vil opfordre alle medlemslande til at ratificere
beskyttelsen mod kønslig udnyttelse. Samtidig mener vi, at alle medlemslande skal
gennemføre de særlige bestemmelser om beskyttelse af den gruppe af kvinder, der stadig
er i højrisikogrupper. Alle EU-sponsorerede faciliteter for asylansøgere skal sørge for
kønsspecifikke faciliteter, som garanterer beskyttelse mod chikane og seksuelle overgreb.
Udnyttelse og undertrykkelse på baggrund af køn bør anerkendes som grundlag for at
opnå flygtningestatus.
v. Styrkelse af rettigheder til LGBTQI+
European Spring kræver lige rettigheder og privilegier til LGBTQI+ personer. Vi vil kæmpe
for, at alle EU’s medlemslande skal anerkende alle ægteskaber mellem partnere og sikre
partnernes ægteskabelige privilegier. Derudover vil vi kæmpe for at garantere LGBTQI+
personers ret til at adoptere børn. Endelig vil vi kæmpe for, at alle EU’s medlemslande
anerkender ikke-binære personer og sikrer adgang til kønsskifteoperationer.

.

x. TEKNOLOGISK SUVERÆNITET

European Spring vil udnytte teknologiens kraft, så den tjener borgernes interesser.
Samtidig vil vi sikre, at borgernes rettigheder og frihed fortsat beskyttes i den digitale
tidsalder.
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Vi tror på et teknologisk selvbestemmende Europa, hvor europæerne suverænt selv træffer
beslutninger om deres egne data, platforme og innovation. Borgerens data bør tilhøre
borgeren selv. Private samtaler bør forblive private. Og offentligt finansierede opfindelser
og nyskabelser bør være offentlig ejendom.
i. Retten til et frit og åbent internet
I en stadig mere og mere digital og teknologisk verden, er adgangen til et åbent internet
uden censur afgørende for borgernes muligheder for at deltage i demokratiet og interagere
med hinanden og myndighederne. For at give alle bedre adgang til nettet vil vi med ny
lovgivning pålægge EU’s medlemslande et ansvar for at udvikle og udbygge de digitale
infrastrukturer. For at sikre, at alle borgere kan bevæge sig frit rundt på nettet, vil vi
desuden give nyt liv til EU’s ’Program for livslang læring’, som skal hjælpe borgere i hele
Europa med at opbygge it-færdigheder og digitale kompetencer.

ii. Selvstændigt europæisk netværk
Internettets nuværende struktur er alt for centraliseret. En stor del af den ’sky’, som
håndterer og gemmer vores data er privatejet og udformet på en måde, som passer perfekt
til statslig overvågning. Vi foreslår et nyt selvstændigt europæisk netværk, European
Autonomous Data Network (EADN), et decentralt, anonymt og krypteret it-netværk med
udstyr, som beskytter vores data og forhindrer overvågning. Samtlige offentlige tjenester
bør basere sig på EADN, og alle borgere bør tildeles en digital identitet, som giver dem
adgang til officielle hjemmesider og til at deltage i offentlige fora – og til at gøre det
anonymt, men i verificeret form.

iii. Demokratisering af forskning og innovation
EU’s forskningsprogram Horisont Europa investerer hvert år flere milliarder euro i
forskning og innovation – men  de europæiske borgere har ingen indflydelse på, hvor disse
midler ender, og slet ingen kontrol med de produkter og patenter, som de fører med sig.
Vi vil demokratisere Horisont Europa: (i) ved at lade borgerinddragelse – i stedet for
konsulentvirksomheder – afgøre, hvilke målsætninger, der skal gælde for EU’s tildeling
af midler til innovation, og hvem der skal modtage dem, (ii) ved at øge bevillingerne til
projekter, der baserer sig på græsrodsarbejde og sociale og kooperative foretagender,
(iii) ved at indføre obligatorisk offentligt ejerskab til produkter af offentlige investeringer.
European Spring mener, at offentlige penge skal bane vej for offentlig viden, fælles
velfærd og offentligt ejerskab.
Samme princip gør sig gældende med hensyn til udvikling af kunstig intelligens. EU bør
investere i frit tilgængelige former for kunstig intelligens og fremme den teknologiske
udvikling og såkaldte maskinlæring (machine-learning) i Europa. Desuden skal alle de
etiske dilemmaer, som kunstig intelligens fører med sig, diskuteres på EU-plan og afgøres
på demokratisk vis.
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iv. Standarder for åbne platforme
Vi vil bevæge os i retning af obligatorisk åbne standarder for platforme på nettet.
Standarderne skal gøre det muligt for samtlige brugere at benytte platforme på de sociale
medier uden at afgive deres data, ligesom de skal give brugerne mulighed for at skifte
platforme uden at miste alle de data, de har gemt. Ved at give brugerne mulighed for at
skifte platforme vil vi også begrænse de store it-platformes monopol på kontrol, og vi vil
anspore til, at der skabes it-virksomheder, både i offentligt og privatejet regi.  

v. Nye regler for copyright og digitalt fælleseje
Virksomhedernes kontrol over patenter og ophavsrettigheder begrænser innovation,
skaberkraft og ytringsfrihed. Derfor vil vi justere reglerne for copyright og digitalt
fælleseje. Vi foreslår, (i) at al kodning, som udvikles med offentlige midler, skal
forblive offentlig ejendom (ii) at loven om ophavsrets bestemmelse om ’retfærdig
brug’ (såkaldt fair use) udvides, (iii) at det for fremtiden bliver sådan, at medmindre
det eksplicit fremgår, at noget er beskyttet af copyright, skal det betragtes som digitalt
fælleseje, og (iv) en revision af EU’s direktiv om ophavsret med henblik på at skabe
bedre balance mellem brugeres, opfinderes og innovationsvirksomheders rettigheder.

vi. Rettigheder om datasikkerhed
Alle mennesker har ret til privatliv og datasikkerhed, som beskytter dem mod statslig
overvågning og handel med private oplysninger. Det betyder blandt andet, at alle borgere
har ret til at vide, hvem der indsamler data om dem, til hvilket formål og ved hjælp af
hvilke algoritmer. Vi kræver i forlængelse heraf, at samtlige it-produkter skal have som
standardindstilling, at de sikrer borgerens ret til privatliv.
European Spring vil også begrænse adgang til samt salg af brugeres data til tredjeparter.
Skal oplysninger videresælges, skal brugerne eksplicit give tilladelse til det. Vi vil give alle
borgere ret til at vide, hvornår de interagerer med en algoritme. Sidst men ikke mindst vil
vi styrke retten til ligelig behandling og sikre, at ingen borgere – uanset race, etnicitet eller
andet – diskrimineres på baggrund af digitale algoritmer.
vii. Open source og åbenhed i forvaltningen
Offentlige myndigheder skal helt skrotte de praksisser fra før it-alderen, der har forhindret
offentligheden i at føre tilsyn med deres arbejde. Vi opfordrer til, at der på alle niveauer
af den offentlige forvaltning og i offentligt finansierede institutioner indføres open sourcesoftware. Derudover opfordrer vi til, at optegnelser digitaliseres og offentliggøres i en åben
database online, fordi teknologi kan og bør være for et redskab til øget gennemsigtighed.
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xi. KUNST OG KULTUR
Kultur er både vores fælles sprog og en arv, som vi deler med hinanden. I dag har
mange europæere ikke adgang til kulturlivet – enten fordi de ikke har råd til at deltage i
arrangementer og besøge museer, og/eller fordi kunstnere ikke kan leve af deres kunst.
European Spring vil kæmpe for at styrke kunsten og kulturens rolle i samfundet og gøre
kunst og kultur tilgængelig for alle.

i. Beskyttelse af det kulturelle fælleseje
I de seneste par årtier er kunsten blevet privatiseret: Velhavende kunstsamlere opkøber
store mængder af kostbare værker, mens regeringer skærer i støtten. European Spring
vil modsætte sig privatiseringen af Europas kulturinstitutioner. Vi vil yde støtte til, at
alle Europas historiske steder bliver kategoriseret som offentlig ejendom, og vi vil
sikre ejerskabet til vores kulturelle fælleseje. Vi vil også støtte en ny form for bevilling
af EU-midler, der skal afstemmes med medlemslandenes investeringer i en række
kulturinstitutioner - lige fra de traditionelle museer til de lokale kunstcentre.

ii. Bekæmpelse af gentrificering
Vi  vil bekæmpe gentrificering og støtte kunstnere i deres kampe for at beholde deres
hjem, værksteder og udstillingslokaler. Vi vil styrke lejeres rettigheder ved at indføre
tidsmæssige mindstemål for lejekontrakters varighed, så der kan blive sat en bremse
for det tempo, uddrivelsen foregår i fortiden. Samtidig vil vi modsætte os projekter, der
udnytter fattige bydele til ’forskønnende formål’. Kunsten skal fungere som et redskab for
lokalsamfundene til at udtrykke sig selv, ikke som et middel til at profitere på bekostning
af fællesskabet.

iii. Stop for udnyttelse af kunstnere
Vi vil gøre en ende på udnyttelsen af kunstnere. Vi opfordrer alle offentlige institutioner til
at holde op med at benytte kontrakter, der fratager kunstnerne deres ret til at disponere
over egne værker. Kontrakter for enkeltstående fremvisninger bør anvendes, når det
pågældende arbejde ikke bliver købt til at indgå i en samling. Når kunstnere bliver ansat til
at udforme værker til kulturinstitutioner, bør de ansættes med kontrakter, som giver dem
ret til social tryghed, feriedage og alle de øvrige arbejdstagerrettigheder. Kunstnere kan
ikke arbejde uden at få løn for det.
iv. Afkoloniseringen af kultur
Vi kræver øjeblikkelig afkolonialisering af den europæiske kultur. Vi opfordrer til, at alle
værker, der er plyndret fra tidligere kolonier flyttes hjem til deres oprindelsesland. I de
tilfælde, hvor de forbliver i Europa, vil vi sikre, at kunstværkerne bliver indrammet, så
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beskueren får en klar forståelse af deres koloniale baggrund og arv. Vi vil også presse på,
for at der inddrages repræsentanter fra tidligere kolonier, når der kurateres udstillinger,
som afspejler Europas historie som kolonimagt.

v. Gentænkning af Creative Europe
Vi foreslår, at programmet Creative Europe gentænkes og udvides markant. Udvidelsen
skal fokusere på at støtte mindre projekter med tilknytning til lokalområder. Det skal øge
antallet af årlige legater til kunstnere i alle EU’s medlemslande. Vi vil også oprette en ny
fond målrettet til de unge og deres kunstneriske uddannelser.
vi. Gratis kultur til unge og ældre
Vi vil skabe markant bedre tilgængelighed og lettere adgang til Europas kulturinstitutioner.
Vi vil give gratis adgang til alle europæiske kulturinstitutioner for personer, der er under
25 eller over 60 år. Adgang og tilgængelighed handler ikke kun om billetpriser — men
også om, hvordan selve institutionerne ledes og programlægger. Vi vil støtte en mere
demokratisk forvaltning af Europas kulturinstitutioner og sikre køns- og aldersbalancen
ved at indføre obligatoriske kvoter i bestyrelserne.

vii. Europæisk medieplatform
Vi vil oprette en uafhængig europæisk medieplatform. Platformen skal sende og udveksle
indhold fra de enkelte medlemslande, oversætte det til europæiske seere og lyttere
og være med til at udvikle en fælles kultur. Platformen skal også ansætte sine egne
journalister til at producere indhold om europæiske forhold, som så skal distribueres i
hele EU. Indholdet kan for eksempel bestå af en europæisk nyhedskanal, som udsendes
hver dag ved siden af de største nationale nyhedsprogrammer. En sådan uafhængig kanal
vil styrke den frie presses rolle i Europa og bidrage til, at europæerne samles om fælles
spørgsmål.

viii. Offentlig mediefond
Vi vil skabe en ny europæisk offentlig mediefond, Public Media Fund (PMF), som skal
medfinansiere projekter på lokalt, regionalt og medlemsstatsligt niveau. Fonden skal
bidrage med en vis procentdel af produktionsomkostningerne til en bred vifte af indhold,
herunder film, podcasts, dokumentarfilm og radioudsendelser, som leverer og formidler
progressiv, demokratisk og pluralistisk debat på tværs af landegrænser. Fonden vil som
modydelse få begrænsede licenser til at sende offentligt og distribuere indhold i hele EU.
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xii. UNGDOM OG UDDANNELSE
European Spring vil investere i Europas ungdom. Millioner af unge mennesker er i dag
afskåret fra ordentlige uddannelser og jobmuligheder. Dette svigt udgør en fare for
Europas fremtid. Vi vil kæmpe for, at de unge får tiltroen tilbage til det europæiske projekt.
Blandt andet vil vi give de unge bedre og flere muligheder for at rejse, studere, arbejde og
tage del i det europæiske demokrati.
i. Et uddannelsesløft
Vi mener, at et frit og velfinansieret uddannelsessystem kan fungere som en vigtig drivkraft
i arbejdet for  et progressivt, retfærdigt og inkluderende Europa.
European Spring vil indføre en plan for et bedre integreret europæisk uddannelsessystem,
som samtidig respekterer de forskellige uddannelsestraditioner i de enkelte lande og
regioner. Nye solidariske bevillinger skal investeres i offentlige uddannelser, så der skabes
bedre balance i Europa. Alle uddannelser på såvel gymnasie- som universitetsniveau skal
føre til en grad, som er tilpasset en fælleseuropæisk ramme, så uddannelserne automatisk
ækvivalerer i hele EU.
De offentlige midler til universiteterne skal i højere grad tildeles på baggrund af de
akademiske projekter og ikke i så udpræget grad satse på en kultur, hvor det er publish or
perish, altså antallet af forskningsartikler, som afgør, hvor bevillingerne ender. Vi vil også
give underviserne et løft ved at give støtte til udveksling blandt universiteterne, hvilket
også vil skabe bedre rammer for den indbyrdes dialog mellem universiteterne i Europa.
Desuden skal det gøres lettere for studerende at tage deres ects-point og kurser med sig,
så de kan bevæge sig mere frit rundt mellem universiteterne og de enkelte medlemslandes
uddannelsessystemer.

ii. Erasmus-program for alle unge
Vi vil kæmpe for et universelt Erasmus-program, som skal garantere, at alle unge
europæere kan få adgang til uddannelse. Vi vil øge budgettet for at bane vej for større
deltagelse, og vi vil indføre nye politiske uddannelsesprogrammer, som skal øge unge
menneskers incitament til at lave aktivisme på internationalt niveau. Vores mål er at
komme ud over Erasmus’ fokus på de færdigheder, markedet efterspørger, for til gengæld
at understøtte en ungdomsbevægelse i hele Europa.
iii. Bedre ungdomsgarantiordning
EU’s ungdomsgarantiordning har støttet mange unge med at komme ind på
arbejdsmarkedet og tilegne sig færdigheder – men mange unge er stadig forhindrede i
at få adgang til praktik, uddannelse og et værdigt arbejde.
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Vi foreslår en styrkelse af ungdomsgarantien. Vi vil gennemtvinge større investeringer
for at lette de unges adgang til uddannelse og meningsfuldt arbejde på tværs
af medlemslandene. Vi vil opfordre til, at der skabes et bedre overblik over
ungdomsgarantiordningens bevillinger for at sikre, at unges ansættelsesforhold
ikke bare er anstændige — men også giver dem mulighed at skabe sig en karriere.
Samtidig vil vi samarbejde direkte med ungdomsorganisationer om at forbedre
ungdomsgarantien, ligesom vi vil øge mulighederne for, at unge kan skabe deres egne
virksomheder og prøve kræfter med iværksætteri.
iv. Europæisk lærekontrakt
Vi foreslår, at der udformes en europæisk lærekontrakt, som skal give unge ansatte større
bevægelsesfrihed med hensyn til at opsøge muligheder i udlandet. Kontrakten skal være
gyldig i hele EU og give unge ret til at komme i praktik i alle registrerede virksomheder i EU.
v. Stop for udnyttelse af unge
Vi vil slå hårdt ned på udnyttelse af unge mennesker. Vi kræver, at der sættes en
stopper for såvel ulønnet som underbetalt praktikophold, som er med til at slå bunden
ud af minimumslønninger. Vi vil støtte etableringen af ungdomsfagforeninger i regi
af den transnationale arbejdskommission (TWC), der kan forhandle på vegne af unge
arbejdstagere.

vi. Europæisk lærerkorps
Vi foreslår et fælleseuropæisk initiativ til at uddanne en ny generation af lærere.
Nyuddannede skal via et europæisk lærerkorps, European Teaching Corps, hjælpes i gang
med at undervise på skoler i hele EU. Målet er både at give de unge nye muligheder for at
komme til at undervise og rejse rundt på kontinentet, men også at styrke de flersprogede
ressourcer i Europas grundskoler og på gymnasierne.

vii. Fælles historisk erindring
Europæere er sammen om en fælles historie, der fortjener en særlig plads i vores
uddannelsessystem. Vi foreslår derfor, at der udvikles et nyt kursus om Europas historie til
elever og studerende på grundskoler og gymnasiale uddannelser i hele Europa. Skolerne
skal opfordre til at undervise i dette fælles emne for at ære mindet om vores fælles
historie.
viii. En bredere struktureret dialog
I det politiske liv i Europa bliver der stadig lyttet for sjældent til ungdommens stemme: For
få unge deltager aktivt i det politiske liv, og endnu færre får plads ved forhandlingsbordet.
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European Spring vil kæmpe for at indføre en særlig kvote for unge på alle niveauer af
EU’s ledelse. Derudover vil vi give den strukturerede dialog en langt større deltagerkreds
ved at række ud til grupper i samfundet, der historisk set har haft ringe adgang til EU’s
institutioner, og ved at udvikle nye digitale platforme, der kan tilskynde unge mennesker,
som ikke kan rejse væk for selv at deltage i debatmøderne, til alligevel at tage del i
dialogen. Europas ungdom skal arve EU’s institutioner: Så det må også være den, der skal
udforme dem.
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