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RÆSON VS. UNGDOMSPARTIERNE. RÆSON inviterer 
de politiske ungdomspartiers ledere til debat om de 
store emner i nyheds-strømmen - svarene 
offentliggøres løbende 
 
 

Iran, klimaet, krisen 

 
IRAN 1. Bør man opmuntre mennesker til at 
protestere mod et regime, man ikke selv vil 
hjælpe dem med at styrte? (se debatten med Uffe 
Ellemann-Jensen, Naser Khader, Søren Espersen 
m.fl. på: www.ræson.dk/iran.pdf) 
 

KU, RUNE KRISTENSEN: Ja! 
Ytringsfriheden er ukrænkelig og denne 
skal vi værne om - og hjælpe andre med 
at værne om. Demokrati er både dialog 

og argumenter, ligesom demokrati er åndsfrihed 
og ytringsfrihed. Som Voltaire udtrykte det: ”Jeg er 
uenig i alt du siger, men vil til min død forsvare 
din ret til at udtrykke det”. Derfor skal vi hjælpe 
personer og grupperinger, der bliver undertrykt, 
som vi har gjort det aktivt i de sidste 100 år: 

Vesten gav ytringsfriheden tilbage til 
befolkningen i Tyskland efter anden verdenskrig, i 
Østeuropa i slutningen af forrige århundrede ved 
Murens fald og senest i Afghanistan og Irak. 
Befrielsen af disse folk har kostet liv og penge, 
men det skete i frihedens, demokratiets og 
ytringsfrihedens navn. 

Jeg anerkender, at vi lever i en globaliseret 
verden hvor et lands beslutninger påvirker mange 
andre lande. Samtidig erkender jeg også, at ikke 
alle lande anerkender vores grundlæggende 
demokratiske konstitution og vores opfattelse af 
ytringsfrihed. Men højest står anerkendelsen af 
individets ret til selv at vælge sin styreform og 
sine udtalelser.  

Demokrati kommer nedefra, så vi kan kun 
guide, støtte og rådgive - ikke pådutte demokrati.  

Vores vigtigste rolle er derfor i denne 
situation at fordømme overgrebene på 
demonstranterne.  

 
SFU, PELLE DAM: Det iranske 
præstestyre er et af de mest 
undertrykkende i verden – Kvinder har 
ikke ret til at disponere over deres eget 

liv, ytringsfriheden er undertrykt og samfundet er 
gennemsyret af religiøse diktater. At iranske 
borgere protestere mod dette system er den 
eneste vej til forandring. Hvis ikke iranere selv 
benytter deres demokratiske rettigheder og viser, 
at de vil en anden vej for deres land, så kommer 
der aldrig en anden vej. Demokratiske lande rundt 
om i verden, herunder Danmark, har naturligvis 
interesse i og pligt til at støtte op om kampen for 
frihed og demokrati. Usikkerheden om validiteten 
af det iranske valg gør, at det ikke på nuværende 
tidspunkt kan retfærdiggøres, at tromle ind fra 
vesten. Men vores mening kan vi jo altid 
tilkendegive! Samtidig er det naturligvis vores 
pligt at reagere, når vi ser overtrædelser af 
menneskerettighederne, som fx uberettigede 
arrestationer o.lign. Derfor er både FN, USA og EU 
forpligtet på at følge situationen i Iran tæt og gribe 
ind, hvis det bliver nødvendigt.  
 
 
IRAN 2. Skal vi indstille os på, at Iran får 
atomvåben? 
 

KU, RUNE KRISTENSEN: Vi skal forsøge at 
forhindre, at det sker, men dog have en plan klar, 
hvis dette skulle ske. Hvis Iran bliver en trussel, 
må landet behandles som en sådan. 
 
SFU, PELLE DAM: Der er ingen grund til at der 
eksisterer a-våben i verden, men der er næppe 
meget, Danmark kan gøre, hvis iranerne vitterligt 
er i gang med at tilegne sig den nødvendige 
teknologi. Til gengæld skal vi diplomatisk gøre alt 
hvad der ligger i vores magt for at arbejde for 
atomar nedrustning i verden generelt. 
 
 

KLIMAET. Hvad skal regeringen gøre for at sikre 
en aftale på topmødet i København? 
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KU, RUNE KRISTENSEN: Vi skal udvise 
forhandlingsvilje og være klar på at indgå 
kompromisser. Ikke alle lande har samme 
indstilling til klima, men det er trods alt stærkere, 
at vi sammen sætter gode mål end at vi alene 
kæmper for det utopiske. 
 
SFU, PELLE DAM: En klimaaftale i København er 
helt central for at rykke et skridt nærmere en 
løsning på klimakrisen. Den danske regering skal 
arbejde målrettet på, at Kina og USA forpligtes på 
at gå forrest, når det handler om at erstatte olie og 
fossile brændstoffer med bæredygtige 
energikilder og tvinge virksomheder til at 
reformere deres produktionsformer. Den danske 
regering må sikre, at aftalens fokus bliver høje 
forpligtende CO2-reduktionsmål og en fælles 
reguleringsramme som virksomhederne skal 
underlægges. Og endelig ville det styrke 
troværdigheden hvis den danske regering selv gik 
foran med et godt eksempel og fik styrket den 
grønne energi i Danmark - lige nu sker desværre 
det modsatte. 
  
 
KRISEN 1. OECD regner nu med 220.000 danske 
arbejdsløse i 2010, et tal, der er dramatisk højere 
end mange hidtidige beregninger. Claus Hjort har 
på regeringens vegne lovet at revurdere den førte 
politik ved årets udgang. Skal der handles inden? 
I givet fald: hvordan? 
 

KU, RUNE KRISTENSEN: Arbejdsløsheden i 
Danmark har hele perioden 1981-1997 ligget over 
220.000. I den efterfølgende periode, hvor 
arbejdsløsheden har ligget væsentligt under, har 
stort set alle økonomer betegnet arbejdsløsheden 
som 'historisk lav'. Da Lykketoft var 
Finansminister udtalte han selv i 1997, at han ikke 
mente, der fandtes ’en trylleformel til en 
skattemæssig snuptagsløsning, der overbevisende 
kan styrke beskæftigelsen’.  

Spørgsmålet er, om det er godt nok bare at 
kigge på arbejdsløshedstallene og så konkludere, 
at noget bør gøres. Det tror jeg i højere grad er et 
udslag af en politisk virkelighed, hvor vælgerne 
’forlanger’ at være i arbejde, snarere end en 
konsekvens af økonomisk sund fornuft. Staten kan 
sagtens stifte gæld og bruge pengene på at give 
folk et job gennem offentlige investeringer, men 
det kan ingen være interesseret i, da det 
ødelægger vores konkurrenceevne og fremtidige 
økonomiske vækst.  

 Målet må være at sikre den generelle 
økonomiske vækst, som jo i sidste ende vil føre til 
øget beskæftigelse.  

Svaret er altså et rungende nej! Der skal 
ikke handles for at sætte ind mod en stigende 
arbejdsløshed, som er en naturligvis konsekvens 
af krisen - dette ville blot være ligegyldig 
symptombehandling. Der skal derimod sættes ind 
mod krisens arnested. 

Det korte svar er, at vi skal arbejde hen 
imod en fri markedsøkonomi med fri 
konkurrence. Et frit marked består af mennesker, 
der tænker og handler i et frit samfund, der 
bygger på den private ejendomsret. Det er 
grundlaget for økonomisk vækst - og dermed en 
lavere arbejdsløshed.  

 

Krisen er ikke produktet 
af et frit marked, men 
konsekvensen af 
overregulering, massiv 
vækst i pengemængden 
og en blind tro på, at 
politikerne kan vedtage 
sig til produktivitet.  
- Rune Kristensen, KU 
 

SFU, PELLE DAM: Regeringen har slet ikke taget 
problemet med den stigende arbejdsløshed 
alvorligt nok. Hvis Danmark skal komme 
helskindet – eller bare noget der ligner – ud på 
den anden side af krisen skal der sættes meget 
mere massivt ind. Om ikke særlig lang tid vil 
næsten alle danskere kende en, der har mistet sit 
job. Usikkerheden spreder sig og Danmarks hjul 
drejer langsommere rundt. Der er simpelthen 
behov for at regeringen sætter ind med offentlige 
investeringer, der både kan skabe jobs og løse 
nogle af samfundets aktuelle problemer: 
Renovering af vores nedslidte folkeskoler, 
energirenovering af offentlige bygninger, 
udbygninger af børneinstitutioner og opførelse af 
vindmøller er oplagte projekter. Allerede ved 
finanslovsforhandlingerne og med fastlæggelsen 
af de kommunale budgetter skal der rykkes, hvis 
effekten skal kunne mærkes i tide.  
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KRISEN 2. Krisen understreger, at Danmarks 
konkurrenceevne er svækket. Hvordan skal den 
styrkes?  

KU, RUNE KRISTENSEN: Der er mange måder. Jeg 
kan opremse et par: Et bedre og mere frit 
uddannelsessystem. En lavere skat. Et mindre 
reguleret af arbejdsmarked. mindre subsidiering 
af erhvervslivet. En lavere grad af omfordeling. 
Lavere eller kortere dagpengesatser. Osv. 

Talrige undersøgelser viser, at økonomisk 
vækst er tæt forbundet med et frit samfund.  

Krisen er ikke produktet af et frit marked, 
men konsekvensen af overregulering, massiv 
vækst i pengemængden og en blind tro på, at 
politikerne kan vedtage sig til produktivitet.  

Konkurrenceevne kommer ikke af 
regulering, men af, at man kan producere mere 
effektivt end andre, og her er regulering klart 
kontraproduktivt.  

 
SFU, PELLE DAM: I Danmark kan vi ikke 
konkurrere på lave lønninger, mineraler, massevis 
af olie eller andre værdifulde råstoffer. Vores 
stærkeste ”vare” er uddannelse og viden. Derfor er 
det en afgørende udfordring, at alle unge får en 
uddannelse – flere skal med på vognen og flere 
skal komme længere. De aktuelle problemer med 
manglende praktikpladser sætter spot på 
problemet. Manglen på faglærte arbejde vil vokse 
de kommende år. Det er derfor simpelthen absurd, 
at unge mennesker ikke kan få lov til at 
færdiggøre en erhvervsuddannelse på trods af de 
gerne vil! Der er behov for en politisk indsats for 
både at løse praktikpladsproblemet, men også for 
at løfte den samlede uddannelsessektor. Systemet 
er i dag desværre langt fra indrettet, så det 
matcher flertallet af unge - men derimod den lille 
gruppe af unge fra uddannelsesvante hjem. Alle 
unge skal sikres en uddannelse, hvis Danmarks 
konkurrenceevne skal boostes. 
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