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Demokrati og frihed 

Styrk Folketinget over for regeringen 

Radikale Venstre vil styrke Folketingets rolle over for regeringen. Derfor skal 
der arbejdes på at forbedre Folketingets mulighed for at få udarbejdet 
analyser uafhængigt af regeringsapparatet. Der skal som minimum skabes 
mulighed for, at beregninger af større politiske udspil fra partierne kan 
efterprøves af en neutral instans som f.eks. Det Økonomiske Råd, som i så 
fald også skal have styrket økonomisk som personalemæssig kapacitet til 
opgaven.  

Radikale Venstre vil afskaffe anonyme donationer til partier 
og kandidater  

Radikale Venstre ønsker ikke, at det skal være muligt at gemme private 
donorers politiske bidrag i de såkaldte erhvervsklubber, som Europarådets 
antikorruptionsenhed gentagne gange har kritiseret Danmark for at tillade. 

Antallet af lokalpolitikere bør øges 

Radikale Venstre vil arbejde for at lette det pres på lokalpolitikere, som er 
opstået, efter at strukturreformen i 2007 reducerede ca. 4.600 lokalpolitikere 
til ca. 2.400. Presset skal lettes, og den demokratiske repræsentation skal 
styrkes, ved at give landets kommunalbestyrelser en størrelse, der svarer 
omtrent til kubikroden af kommunens indbyggertal, og således vil antallet af 
kommunalpolitikere øges til ca. 3.500.  

Folketingets internationale oplysning 

Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til at arbejde for oprettelsen af 
’Folketingets internationale oplysning’. Denne skal have opgaven gennem 
objektiv oplysning at bidrage til den offentlige debat om Danmarks 
internationale forpligtelser på samme måde som Folketingets EU-oplysning 
har løst opgaven i forhold til oplysning om EU. 

Beklædningsfrihed 

Radikale Venstre vil sikre individets rettighed til frit at vælge sin egen 
påklædning. Radikale Venstre vil sikre det frisind, som Danmark altid har 
været kendt for også hvad angår beklædningsfriheden. 

Opret et dansk ”Students at Risk”-program 

Radikale Venstre vil arbejde for at oprette en dansk friplads-ordning på 
videregående uddannelsesinstitutioner med udgangspunkt i det norske 
”Students at Risk”-program. 

Programmet skal give udenlandske studenteraktivister, som har været udsat 
for trusler eller retsforfølgelse i deres hjemland, mulighed for at færdiggøre 
deres studier under sikre forhold i Danmark. Formålet med ordningen er, at 
disse aktivister får et frirum til at færdiggøre deres studier, dygtiggøre sig, 
skabe et internationalt netværk og senere vende tilbage til deres hjemland 
for at fortsætte deres politiske kamp med nye erfaringer og viden.  



  

 

Indfør karenstid for ministres og topembedsmænds 
overgang til visse jobs 

Radikale Venstre ønsker, efter svensk forbillede, at indføre en karenstid for 
ministre og topembedsmænd, før de kan skifte til job, hvor deres særlige 
viden kan indebære en risiko for økonomisk skade for staten, for at skabe en 
unfair fordel eller for at skabe almen mistillid til statsapparatet. 

Karenstiden bør være på omkring et år, og som i Sverige bør et særligt 
nævn under Folketinget have ansvar for at afgøre, om det specifikke job vil 
være underlagt restriktionen.  

 

Økonomi og skat 

Nedbring fattigdom i Danmark 

Radikale Venstre vil fortsat arbejde for at afskaffe kontanthjælpsloftet, 225-
timers reglen samt integrationsydelsen og andre fattigdomsskabende 
ydelser. 

Radikale Venstre vil vise nye veje, også for de mest udsatte medborgere. 
Fattigdom er ikke en løsning, hverken menneskeligt eller økonomisk. 

Ligelig fordeling af børn- og ungeydelsen 

Radikale Venstre vil i ligestillingens ånd og af hensyn til varetagelsen af 
barnets tarv arbejde for at muliggøre at børne- og ungeydelsen fremover i 
udgangspunktet fordeles ligeligt, såfremt der er tale om fælles 
forældremyndighed, og barnet opholder sig tilnærmelsesvist ligeligt (7/7 eller 
8/6) hos begge forældre I tilfælde, hvor der er fælles forældremyndighed, vil 
ydelsen fortsat blive udtalt fuldt ud til den ene forælder i fald forældrene er 
enige om det, eller i fald den ene forælder dokumenterer, at barnet opholder 
sig minimum 9 ud af 14 dage hos denne. Det skal imidlertid være den 
forælder, som ønsker at fravige udgangspunktet om ligedeling, der aktivt 
skal anmode om, at udbetalingen ændres. 

Anmodningen skal indsendes til Udbetaling Danmark, og der skal 
medsendes dokumentation for samværsordningen. 
I fald én af parterne har forældremyndigheden alene vil hele ydelsen fortsat 
blive udbetalt denne. 

Beskat gevinster ved salg af bolig  

Radikale Venstre vil arbejde for en fair og rimelig boligbeskatning, så 
samfundsskabte gevinster bidrager på lige fod, og så boligmarkedet i mindre 
grad medvirker til at skabe øget ulighed. 

 
Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor 

Færre regler for proces – mere tillid til 
beskæftigelsesindsatsen  



  

 

Radikale Venstre vil arbejde for en sanering af regler og krav i 
beskæftigelseslovgivningen for at sikre en større frihed til den kommunale 
indsats. Jobcentrenes ressourcer kan udnyttes langt bedre til at skabe værdi 
for både borgere og virksomheder. Beskæftigelsesindsatser virker, når de 
tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og potentialer, ikke i 
standardiserede samtaler for systemets skyld. 

Ja til digitale møder i jobcentret  

Det skal være muligt for den kommunale beskæftigelsesindsats og A-
kasserne fortsat at holde digitale møder efter ønske og behov. Det skal 
naturligvis altid være muligt at holde fysiske møder, men frem for at alle 
møder nu igen skal være med fysisk fremmøde, bør man tage ved lære af 
de gode erfaringer, der er opnået under Corona-pandemien.  

Ligestilling af iværksættere på integrationsydelse, 
kontakthjælp og dagpenge 

Radikale Venstre vil, at potentielle iværksættere på kontanthjælp eller 
integrationsydelse ligestilles med dagpengemodtagere for så vidt angår 
muligheden for at starte virksomhed som selvstændig bibeskæftigelse, og i 
op til 30 uger at kunne opretholde retten til overførselsindkomst mod fradrag 
heri ved indtægter i virksomheden. 

Kortere ventetid ved oprettelse af erhvervskonti  

Radikale Venstre vil arbejde for at gøre det enklere for nystartede 
virksomheder at få adgang til en erhvervskonto. 

Mere praktisk og hands-on rådgivning til SMV-iværksættere 

Radikale Venstre vil på kommunalt niveau arbejde for at tilbyde mere 
praksisorienteret rådgivning om entreprenørskab og iværksætteri. 

Bagatelgrænse for selvstændige på fuldtidsbarsel 

Radikale Venstre mener, at selvstændige på fuldtidsbarsel skal have lov til 
at arbejde op til fem timer om måneden, så de ikke føler sig kriminelle, hvis 
de fx ringer til revisoren.  

Gør det nemmere at udbyde medarbejderaktier  

Radikale Venstre vil gøre det muligt at tildele mindst 20 procent af årslønnen 
som medarbejderaktier individuelt. Herved får virksomheden bedre mulighed 
for at tiltrække nøglemedarbejdere. I dag er det kun muligt at tildele 10 
procent individuelt under ordningen. 

Crowdfunding skal styrkes 

Radikale Venstre vil understøtte mulighederne for investeringscrowdfunding, 
så iværksættere får bedre mulighed for at rejse risikovillig kapital, bl.a. ved at 
ændre selskabslovens § 1 stk. 3. 

 



  

 

Kapitalkravet for anpartsselskaber sænkes fra 40.000 kr. til 
20.000 kr. 

Radikale Venstre mener, at det skal gøres lettere at starte en 
mikrovirksomhed. Derfor skal kapitalkravet for at oprette et anpartsselskab 
(ApS) sænkes. Det bør ledsages af en skærpet offentlig kontrol og 
vejledning, så der tages hånd om de virksomheder, der bevidst forsøger at 
svindle. 

Børsnotering af iværksættervirksomheder skal styrkes ved 
at ændre beskatning af fiktive aktieavancer 

Radikale Venstre mener, at iværksættere og nøgleinvestorer bør kunne 
beslutte, om de vil beskattes efter lager- eller realisationsprincippet i de 
første 2-3 år, efter aktien er noteret. 

En nemmere værdiansættelse af unoterede aktier i 
iværksætterfirmaer 

Radikale Venstre foreslår, at der udarbejdes en skematisk værdiansættelse 
af unoterede aktier, anparter, optioner og warranter for 
iværksættervirksomheder, der blandt andet tager hensyn til illikviditeten og 
usikkerheden. 

F&U-fradrag på 130 procent skal gøres permanent 

Radikale Venstre mener, at det midlertidige fradrag for forsknings- og 
udviklingsudgifter på 130 procent skal gøres permanent.  

Nej til nedskæring på dimittendsats for nyuddannede 

Radikale Venstre er imod at skære i dagpengesatsen for nyuddannede. 
Radikale Venstre ønsker i stedet et større fokus på at gøre de studerende 
mere klar på jobsøgningsprocessen efter endt uddannelse.  

Lad de forretningsdrivende selv bestemme åbningstider 

Radikale Venstre mener, at afskaffelsen af lukkeloven var et godt skridt i den 
rigtige retning, men mener at det skal tages fuldt ud ved også at afskaffe den 
helligdagslov som erstattede lukkeloven. 

Mikrovirksomheder skal kunne vælge skat af udloddet 
overskud 

Radikale Venstre mener, at danske mikrovirksomheder skal have mulighed 
for at vælge en særlig skatteordning, hvor de alene betaler selskabsskat af 
udloddet overskud. Der udarbejdes årsregnskab og skatteregnskab. 

Fradrag i skattepligtig indkomst for tab på investeringer i 
unoterede anparter 

Radikale Venstre mener, at det skal være muligt at få fradrag i skattepligtig 
indkomst for tab på investeringer i unoterede anparter, der er anskaffet 
inden for de første 5 år af selskabets levetid. 



  

 

F&U-fradrag for virksomheder med underskud 

Radikale Venstre ønsker at styrke udvikling i nystartede virksomheder og vil 
derfor give mulighed for at virksomheder med underskud i de første 5 år af 
virksomhedens levetid kan modtage skattegodtgørelse for forsknings og 
udviklingsudgifter (F&U) med 130% i stedet for 100 % som i dag. 

 

 

Børn, unge og uddannelse 

Styrket selvbestemmelse på de videregående uddannelser 

Radikale Venstre ønsker at styrke den fri forskning, bl.a. ved at styrke 
medarbejderes og studerendes medbestemmelse og selvstyre på de 
videregående uddannelser. 

Vi ønsker i den forbindelse at revidere den lovgivning, der i dag regulerer de 
videregående uddannelser, så der skabes en bedre balance mellem 
studenterinteresser, medarbejderes metode- og forskningsfrihed og de 
mange legitime samfunds- og aftagerinteresser på feltet. 

Arbejdet med at skabe nye og forbedrede styringsmæssige rammer for de 
videregående uddannelser skal foregå i et forpligtende partnerskab med 
institutionernes ledelse, medarbejdere og studerende. 

Dannelse i dansk uddannelse 

Radikale Venstre vil sikre dannelse fortsat har en fremtrædende plads i alle 
uddannelser i det danske uddannelsessystem. Dannelse indebærer 
personlig myndighed, evne til selvstændig stillingtagen, kritisk sans og 
forudsætningerne for aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Det skal ske 
ved at det enkelte individet får mulighed for at udvikle sin egen personlighed 
og overskride sin egen verden samt en anerkendelse af at kompetencer ikke 
kan stå alene, men at dannelse også er at forholde sig til viden og 
praksisser. En moderne dannelse handler ikke kun om opdragelse eller 
viden, men om tværfaglighed og giver unge en forståelse for det globale, det 
nationale og almendannelse ved mødet med flere fag. 

Flere praktikpladser 

Radikale Venstre mener, at der en gang for alle skal tages et opgør med 
manglen på praktikpladser ved erhvervsuddannelserne. Brugen af sociale 
klausuler skal styrkes, så der stilles højere krav til offentlige udbudte 
opgaver, samtidig med at virksomheder, der ikke lever op til de aftalte 
forhold, bør sanktioneres. Et øget udbud fra det offentlige kan dog ikke stå 
alene, og bør følges op af øget kontakt imellem virksomhederne og 
uddannelsesinstitutionerne. Her bør der trækkes på de gode erfaringer, som 
man i nogle kommuner har haft med erhvervsplaymakere, der har til opgave 
at sikre bedre match mellem de lokale virksomheder og 
uddannelsesinstitutionerne. 

 



  

 

Bedre uddannelsesvejledning 

Radikale Venstre mener, at der skal oprettes en uddannelse for vejledere 
parallelt til uddannelser i socialt arbejde, for at sikre, at vejlederne har 
forskellige baggrunde, og for at hæve anseelsen for jobbet. 

Fritidspas til alle børn og unge 

Radikale Venstre vil på kommunalt niveau arbejde for, at 
Fritidspasordningen bliver landsdækkende, fordi den sikrer at også socialt 
udsatte børn kan komme i berøring med et udviklende fritids- og foreningsliv. 
I foreningerne læres sociale spilleregler og man finder sammen i 
værdifællesskaber. 

 

Sundhed og etik  

Skattefinansieret tandpleje 

Radikale Venstre ønsker, at regelmæssigt tandeftersyn og behandling skal 
være skattefinansieret på lige fod med besøget hos den privatpraktiserende 
læge. 

Radikale Venstre mener, at en ændring i graden af selvfinansiering i 
tandplejen skal ses i forbindelse med et generelt eftersyn af 
brugerbetalingen i det offentlige sundhedssystem. 

Psykologhjælp - til alle unge 

Radikale Venstre mener, at alle unge under 25 år skal have adgang til gratis 
psykologhjælp efter henvisning. Gratis psykologhjælp til unge under 25 vil 
hjælpe unge, som f.eks. har været udsat for et overgreb eller forsøgt at begå 
selvmord. Det vil desuden kunne fungere som en forebyggende indsats.  

Bedre patientsikkerhed for brugere af alternativ behandling 

Omkring 40% af den danske befolkning anvender såkaldt alternativ 
behandling, men forbrugerbeskyttelsen er ikke optimal. Det vil i dag være 
nemt for en uetisk behandler eller en behandler med manglende indsigt at 
udnytte en i forvejen sårbar gruppe af syge mennesker. Dette er i 
særdeleshed problematisk med hensyn til behandling af alvorlige livstruende 
tilstande, hvor der findes vigtig konventionel behandling. 

Radikale Venstre vil arbejde for øget fokus på, at alternative behandlere ikke 
forvolder direkte og/eller indirekte skade som følge af udokumenterede 
påstande om deres behandling. Dette kan ske igennem eksempelvis en 
opdatering af lovgivning omkring "registrerede alternative behandlere" og 
kvaksalveri for at sikre denne i forvejen sårbare gruppe. 

Gør frivillige rugemødre lovlige  

Radikale Venstre mener, at det bør gøres lovligt at være frivillig rugemor, og 
at lovgivningen skal åbne for, at en kvinde skal kunne bære en anden 
kvindes befrugtede æg med henblik på fødsel. 



  

 

Radikale Venstre mener, at det er en stor gave frivilligt at vælge at hjælpe 
barnløse ved at bære deres barn, og at lovgivningen ikke bør hindre dette. 

Psykiatrien – flere medicinfrie supplementer 

Radikale Venstre mener, at der i langt højere grad end i dag skal tilbydes en 
flerstrenget behandlingsindsats, såfremt dette understøttes af de kliniske 
retningslinjer på området. Øvrige indsatser kan eksempelvis være 
samtaleterapi, ergoterapi, miljøterapi, fysioterapi eller lignende. 

Almen praksis og speciallæger i primærsektoren 

Radikale Venstre vil arbejde for at man i et samarbejde med det regionale 
og kommunale niveau reformerer de nuværende betingelser og 
honorarvilkår for de praktiserende læger og speciallæger, så driftsform, 
fysiske rammer og aflønningsforhold fremmer kvaliteten i behandlingen og 
tilgængelighed. 

 

Miljø, klima og trafik 

Gør satserne for kørselsgodtgørelse grønnere 

Radikale Venstre ønsker, at godtgørelsen for kørsel i arbejdstiden skal 
tilskynde til brug af cykel eller offentlig transport, ved at der kan udbetales 
samme kilometer-godtgørelse som ved brug af bil.  

Fælles europæiske flyafgifter 

Radikale Venstre mener, at flyrejser skal pålægges en afgift efter deres 
drivhusgasudledning. Dette skal indføres på tværs af Europa med flest mulig 
deltagende lande, både i og uden for EU. Således undgår vi, at en masse 
passagerer blot tager til en lufthavn i nabolandet for at slippe for afgiften. 
Denne pålægges alle flyvninger, der enten starter eller lander i landet. 

Afgiften skal hæve billetprisen markant, så der vil blive fløjet færre kilometer. 
Den skal beregnes ud fra den forventede udledning på turen, da den 
aktuelle påvirkning svinger meget med vejr og passagertal, som er ukendte, 
når man køber billetten. Hvis nogle flyselskaber er bedre til at flyve 
brændstoføkonomisk, vil de således kunne bruge det som et 
konkurrenceparameter til at sikre lavere priser til sine kunder. 

En del af indtægten fra afgiftning kunne samtidig gå til større forskning i at 
gøre transport over lange distancer langt mere klimavenlig.  

Forenklet organisering af offentlig transport 

Radikale Venstre ønsker, at offentlig transport bliver samlet i en mere 
optimal organisering.  

Formålet med forenklingen er at flytte ressourcer fra administration til service 
og drift, som i sidste ende kommer passagerer og brugere af den offentlige 
transport til gode. 

 



  

 

Gør de europæiske tog til et reelt alternativ 

For at reducere transportens klimabelastning ønsker Radikale Venstre at 
sikre muligheden for at reducere anvendelsen af fly gennem bevarelse eller 
skabelse af miljøvenlige alternativer, blandt andet i form af europæiske 
hurtig- og nattog. 

Opprioritering af forskning der fremmer en bæredygtig 
grøn omstilling 

Radikale Venstre vil opprioritere den strategiske forskning i grøn omstilling 
og sikre bevillinger til forskning og systeminnovation, der går på tværs af 
sektorer. 

Dette indebærer: 

- At forskningsbevillingerne som minimum kommer op det niveau, som de 
var på for 10 år siden, inden den årlige besparelse på 2% begyndte at 
udhule dansk forskning. Pengene kan f.eks. tages fra den direkte 
landbrugsstøtte. 

- At forskningen i grøn omstilling koordineres, så tværfagligheden sikres 
strategisk på tværs af sektorerne. 

- At forskningsbevillingerne i højere grad er uafhængig af medfinansiering fra 
industrien. 

Langsigtet strategi for bæredygtige driftsformer i 
fødevaresektoren  

Radikale Venstre vil arbejde for at fremme de mest bæredygtige driftsformer 
i fødevaresektoren til gavn for både mennesker og natur. 

Vi mener, der er behov for en langsigtet strategi for en mere bæredygtig 
drift, både når det handler om klima og miljø, om at skabe arbejdspladser i 
landdistrikterne og om en mere rentabel drift. 

Vi foreslår at fokusere på fire pejlemærker i udviklingen af de nye 
driftsformer: 

1) Udtagning af store arealer af lavbundsjorde og andre ikke produktive 
jorde, der kan omdannes til natur og ekstensiv drift 

2) Massiv satsning på bæredygtige teknologier, herunder græsprotein, 
bæredygtig kunstgødning mv. 

3) Mindre kødproduktion og 

4) Mere økologi. 

Biodiversitetens betydning for menneskers sundhed og 
risikoen for nye pandemier 

Radikale Venstre vil sikre forskningstiltag, der kan øge forståelsen af 
biodiversitetens betydning for menneskers sundhed og risikoen for nye 
pandemier. 



  

 

Covid-19 har skabt opmærksomhed om, at nedgang i biodiversiteten øger 
risikoen for nye pandemier. Vores kroppe reagerer helt naturligt på vores 
omgivelser og hvis biodiversiteten, og dermed også kroppens forsvarsværn, 
ændres, bliver modtagelighed for virus, bakterier mv øget. Radikale Venstre 
vil sætte fokus på at sænke menneskabte forhold, der kan gøre os mere 
modtagelige for nye ”mikrobielle” angreb udefra. 

Kemikalier i fødevarer og menneskers sundhed 

Radikale Venstre vil arbejde for at styrke forskningen i, hvordan kemikalier 
optaget gennem fødevarer og drikkevand påvirker menneskers helbred. 

Forskningen skal dels give øget viden omkring påvirkning af de kemikalie-
”cocktails”, som opstår, når man udsættes for flere forskellige sprøjtegifte 
gennem sin kost - og dels samle og gøre eksisterende viden på området 
lettere tilgængeligt. 

Målet er at styrke grundlaget for de politiske beslutninger og derigennem 
sikre den bedst tænkelige sundhed for alle borgere, uanset hvor man bor, og 
uanset hvilke fødevarer man har råd til at ernære sig med. 

Antallet af døde pattegrise i danske svinebesætninger skal 
reduceres 

Radikale Venstre vil arbejde for, at der ikke længere skal dø næsten 25.000 
pattegrise hver dag i danske svinestalde, men at antallet reduceres markant. 

Det skal undersøges, hvad grisene dør af, og hvilke indsatser, der kan 
reducere dødeligheden – i hele kæden fra avlsarbejde til staldindretning og 
håndtering af pattegrisene.  

Sæt kraftigere ind mod faunakriminalitet

Radikale Venstre ønsker at styrke indsatsen mod faunakriminalitet, herunder 
drab på fredede dyr, både hvad angår oplysning, forebyggelse og opklaring. 

Fremmelse af borgerenergifælleskaber 

Radikale Venstre vil arbejde for hurtig implementering af EU’s direktiv om 
borgerenergifællesskaber. Den nuværende lovtekst - L 67 
(Elmarkedsdirektivet) er vag og giver ikke incitamenter for oprettelse af 
Borgerenergifælleskaber. Herunder incitamenter i form af eksempelvis rabat 
på tariffer for den del af strømmen, som ikke belaster det kollektive net i 
nævneværdig grad. 

Naturindhegning skal kun ske, når det er strengt 
nødvendigt 

Radikale Venstre ønsker, at naturen i Danmark så vidt muligt skal være en 
integreret del af menneskers hverdag, og at det er en bunden opgave at 
sikre så store og sammenhængende naturområder som muligt, hvor 
indhegning kun anvendes, når det er strengt nødvendigt. 

 



  

 

EU og udenrigspolitik 

Danmark skal helt med i det europæiske samarbejde 

Radikale Venstre mener, at de danske EU-forbehold skal afskaffes hurtigst 
muligt. 

Danmark varetager bedst sine interesser i et tæt, forpligtende samarbejde i 
EU, som er Danmarks vej til vækst og velstand, sikrer retten til fri 
bevægelighed og sikrer global indflydelse. 

De danske forbehold har i snart 30 år skadet Danmarks interesser: 

Retsforbeholdet stiller danske borgere ringere end andre, hindrer deltagelse 
i at løse flygtninge- og migrationsudfordringen og besværliggør bekæmpelse 
af international kriminalitet. 

Euroforbeholdet forringer Danmarks indflydelse på vores økonomiske politik. 
Med fastkurspolitikken er Danmark de facto et euroland, men uden de 
formelle eurolandes indflydelse og sikkerhed. 

Forsvarsforbeholdet forhindrer os i at samarbejde om, at Europa kan tage 
ansvar for egen sikkerhed. 

Endelig skader forbeholdene det europæiske samarbejde som helhed ved at 
vise en lunken tilgang til den europæiske integration. Efter Brexit er der brug 
for at udvikle og styrke EU, ikke mindst med fuld dansk deltagelse. 

Læg pres på Israel for at åbne for løsninger 

Danmark bør – helst på EU-plan men alternativt på egen hånd – lægge pres 
på Israel for enten at anerkende en selvstændig palæstinensisk stat med 
udgangspunkt i 1967-grænserne eller integrere den palæstinensiske 
befolkning i en fælles statsstruktur med fulde borgerrettigheder og 
økonomisk bæredygtighed. 

Presset kan lægges gennem anerkendelse af en palæstinensisk stat, boykot 
af varer fra besatte områder, sanktioner mod finansielle institutioner som 
finansierer besættelse og annektering, og gennem reduktion af 
handelsprivilegier.  

Etablering af en arktisk atomvåbenfri zone 

Radikale Venstre vil arbejde for, at der etableres en arktisk atomvåbenfri 
zone, i lighed med den atomvåbenfri zone etableret for Antarktis i 1959. En 
arktisk atomvåbenfri zone kan involvere otte lande: USA, Rusland, Danmark, 
Canada, Sverige, Finland, Norge og Island. 

Det er dog højst usandsynligt, at USA og Rusland vil deltage i sådan en 
zone, da begge lande ville skulle lukke militære anlæg. En mere realistisk 
tilgang til etableringen af zonen indebærer, at de seks andre nationer 
udarbejder traktaten om den arktisk atomvåbenfri zone. 

Endvidere vil Radikale Venstre arbejde for en våben- og nedrustningsaftale 
for Arktis således, at vi undgår yderligere militær oprustning i Arktis og 
påbegynder nedrustning. Som dele af våben- og nedrustningsaftalen skal 



  

 

indgå varsling af og deltagelse af observatører i øvelser samt andre 
tillidsskabende foranstaltninger. 

Folkeafstemning om selvstændighed for Vestsahara 

Radikale Venstre støtter: 
• at den saharawiske befolkning selv afgør deres fremtid gennem en 
folkeafstemning 
• at FNs tilsagn herom virkeliggøres så hurtigt som muligt 
• at Danmark medfinansierer og i øvrigt understøtter gennemførelsen af 
folkeafstemningen 
• at EU, indtil afstemningen er en realitet, indfører handelssanktioner mod 
varer fra Vestsahara tilhørende den marokkanske besættelsesmagt  

 

 

Social- og udlændingepolitik 

Danske statsborgere og deres ægtefæller skal altid kunne 
bosætte sig i Danmark 

Radikale Venstre mener, at det er en menneskeret at kunne bo i sit 
hjemland med sin ægtefælle - uanset hvor vedkommende kommer fra. 

I øjeblikket anslås det, at flere tusinde danskere bor som kærlighedsflygtning 
i andre lande og det kan vi som land ikke være bekendt. 

Vi ønsker, at par, som kan dokumentere samliv eller gyldigt ægteskab, får 
tildelt opholdstilladelse med det samme, såfremt de kan forsøge sig selv. Vi 
vil samtidigt arbejde for, at det bliver enklere for ægtefæller, der gør en 
indsats for at integrere sig at opnå permanent opholdstilladelse. 

Retspolitik 

Stop for digitale krænkelser 

Radikale Venstre vil sætte en stopper for digitale krænkelser. Det skal gøres 
ved at sætte fokus på tre elementer, som både forebygger, giver rådgivning, 
støtte og sørger for ressourcer til at opklare digitale krænkelser. For at 
forebygge dette mener Radikale Venstre, at der i både folkeskolens og 
ungdomsuddannelsernes seksualundervisning bør være fokus på grænser, 
samtykke og digitale krænkelser samt på lovgivningen herom. Derudover 
mener Radikale Venstre, at der under politiet skal være en national 
specialiseret afdeling, så vi ikke oplever, at hver enkelt politikreds 
begrænses af manglende IT-specialisering. 

Juster vederlaget for lægdommere 

Radikale Venstre vil arbejde for at vederlaget for lægdommere fastsættes 
som et standardbeløb, der lægger sig op ad en gennemsnitlig dagsindkomst 
med udgangspunkt i timefortjeneste i industri og håndværk, jævnfør 
anbefalingerne fra "arbejdsgruppen om udvælgelse af lægdommere" rapport 
fra 2016.  



  

 

Styrk den kommunale forebyggelse af vold i hjemmet 

Vi ønsker at styrke den kommunale forebyggelse af vold i nære relationer 
ved at: 

 kommune og politi, med offerets samtykke, tager kontakt til den mulige 
overgrebsmand, hvis et voldsoffer kommer på krisecenter, for at 
vurdere, om sagen skal tages op eller efterforskes og følges op ift. 
fremtidige overgreb. Dette kan med fordel foregå i samarbejde med 
SSP. 

 der prioriteres flere kommunale ressourcer til ambulante tilbud, både til 
landets mande- og kvindekrisecentre og til såvel voldsramte som 
voldsudøvere. Der er behov for mere differentierede tilbud, herunder 
hjælp til voldsudøvere, psykologhjælp samt efterværn for at sikre mod 
tilbagefald. 

 der prioriteres ressourcer til en tidlig indsats ift. at hjælpe voldsudøvere 
med at bryde mønsteret og forebygge vold og drab i hjemmet. 

 der prioriteres ressourcer til netværk, psykologhjælp, kurser og 
selvhjælpsgrupper for de berørte. 

 der oprettes kommunale tilsynsprocedurer à la sundhedsplejen for børn, 
der ikke indgår i de almene institutioner, fx hjemmepassede og 
hjemmeskolede børn. 

 

Andet 

Nedlæg hjemmeværnet 

Radikale Venstre mener, at hjemmeværnet bør nedlægges, og dets opgaver 
overdrages til andre instanser. Især skal myndigheds- og væbnede opgaver 
løses af myndighedspersoner og professionelle. 

Alternativt ønskes Hjemmeværnet omlagt til primært at arbejde med andre 
og mere presserende store samfundsopgaver af sikkerhedsmæssig 
karakter: Klimaberedskab, cybersikkerhed mv. 

Oprettelse af Kulturens Analyseinstitut 

Radikale Venstre vil arbejde for, at der oprettes et “Kulturens 
Analyseinstitut”. I Danmark bruger vi hvert år 13,5 mia. kroner på kultur i 
henholdsvis Stat og kommuner, med kommunerne som den absolut største 
aktør. Kulturaktører, politikere og embedsmænd har brug for et sted, der 
bidrager med ny forskning og viden om kultur, laver skarpe analyser af 
kulturpolitiske initiativer og er med til at stimulere kulturdebatten. 

 


