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Aktualitetsresolution 

Ny tragedie truer i Syrien 

Verden står overfor en ny tragedie i Syrien. Hvis Assads regime, Rusland og 
Iran gør alvor af truslerne om et større angreb på provinsen Idlib, vil millioner 
af civile blive ramt, ikke mindst de internt fordrevne, der i forvejen er sårbare. 
Konsekvenserne vil være frygtelige og alle ansvarlige beslutningstagere ved 
det. 

Radikale Venstre fordømmer på det kraftigste de kyniske angreb på en i for-
vejen hårdt prøvet civilbefolkning. De ansvarlige i og uden for Syrien skal 
vide, at vi er mange politiske kræfter i hele verden, der vil vide at stille de an-
svarlige beslutningstagere for disse ugerninger til ansvar for deres handlin-
ger. Det gælder både de grusomheder og overgreb, der allerede er sket, og 
dem der måtte komme.  

Historien glemmer ikke. 

 

Demokrati og frihed 

Radikale Venstre står vagt om menneskerettighederne 

For den liberale bevægelse, der sætter individet i centrum, er menneskeret-
tighederne universelle og ukrænkelige. Menneskerettighederne skal sikre, at 
det enkelte individs frihed ikke kan knægtes af et flertal eller den til enhver 
tid siddende regering. Radikale Venstre ser derfor med stor alvor på de initi-
ativer i såvel Danmark som i resten af verden, der bringer disser rettigheder i 
fare.  

Når vi i Danmark oplever, at religiøse beklædningsstykker forbydes, og at 
asylansøgere nægtes adgang til vores grænser, knægtes de basale rettighe-
der, som vi har skrevet under på i FNs menneskerettighedserklæring. Når 
uafhængige medier og debattører i andre EU-lande bringes til stilhed, og 
domstolenes uafhængighed betvivles, er frihedsrettighederne og retsstaten 
også i fare i resten af Europa.  
Endeligt ser vi dagligt tilfældige arrestationer uden retfærdig rettergang, ma-
nipulerede valg samt forskelsbehandling og forfølgelse på baggrund af race, 
etnicitet, religion og seksualitet rundt om i verden. 

Derfor vil Radikale Venstre til stadighed holde fast i menneskerettighederne 
som grundlag for vores politiske indsats lokalt, nationalt og internationalt til 
gavn for de mennesker, som bliver berørt af vores arbejde, og vi skal be-
nytte enhver lejlighed til at sige fra, når menneskerettighederne knægtes.

Åbenhed, transparens og demokratisk kontrol 

Radikale Venstre er et parti, for hvem åbenhed og demokratisk kontrol er 
centrale forudsætninger for et velfungerende statsstyre. Vi vil derfor til sta-
dighed arbejde for større åbenhed om politiske processer og beslutninger, 
og for at den politiske magt handler under ansvar for offentligheden. 
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Folketingets og offentlighedens kontrolmuligheder skal snarere styrkes end 
indskrænkes. Det betyder bl.a., at offentlighedslovens adgang til aktindsigt 
skal udvides, og at høringsfrister og kontrolinstanser som Rigsrevisionen og 
Folketingets Ombudsmand respekteres. Det betyder også, at mindretalsbe-
skyttelsen og oppositionens rettigheder styrkes, fx således at 2/5 af Folketin-
get kan igangsætte en uafhængig undersøgelse, og en beslutning om dansk 
krigsdeltagelse kræver kvalificeret flertal i Folketinget. 

Radikale Venstre vil endvidere arbejde for, at alle vigtige samfundsforhold 
debatteres i Folketinget og offentligheden, før de afgørende beslutninger 
træffes. Det gælder som udgangspunkt også debatter om fx udenrigspoliti-
ske og forsvarspolitiske spørgsmål, der ikke kun bør finde sted i lukkede 
rum. 

Styrk Folketinget over for regeringen 

Folketingets rolle som vagthund over for regeringen skal styrkes. Derfor skal 
der fokuseres på at styrke Folketingets mulighed for at få udarbejdet analy-
ser uafhængigt af regeringsapparatet. Der skal som minimum skabes mulig-
hed for, at beregninger af større politiske udspil fra partierne kan efterprøves 
af en neutral instans som f.eks. Det Økonomiske Råd 

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. 

Indfør karenstid for ministres overgang til visse jobs 

Radikale Venstre ønsker, efter svensk forbillede, at indføre en karenstid for 
ministre, 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.

Radikale Venstre vil afskaffe anonyme donationer til partier 
og kandidater 

Radikale Venstre ønsker ikke, at det skal være muligt at gemme private do-
norers politiske bidrag i de såkaldte erhvervsklubber, som Europarådets an-
tikorruptionsenhed gentagne gange har kritiseret Danmark for at tillade.
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Opretholdelse af Danmarks Radio som Danmarks public 
service institution 

Radikale Venstre ønsker at bevare Danmark Radio som en stærk dansk 
public service institution. En stærk public service institution, der er fri for 
kommercielle interesser og er en væsentlig institution i det danske demokrati 
i en alt mere globaliseret verden. Radiale Venstre ønsker at have en stærk 
dansk medieinstitution, der sikrer diversitet, kvalitet og dansk producerede 
nyheder, drama, børne-TV og dokumentar for radio og TV, samt de digitale 
kanaler.

Radikale Venstre ønsker at styrke public service og dansk kultur bl.a. ved at 
bevare Danmarks Radio som en stærk dansk public service institution. En 
stærk public service institution, der er fri for kommercielle interesser og er en 
væsentlig institution i det danske demokrati i en alt mere globaliseret verden. 
Radikale Venstre ønsker at have en stærk dansk medieinstitution, der sikrer 
diversitet, kvalitet og dansk producerede nyheder, drama, børne-TV og do-
kumentar for radio og TV, samt de digitale kanaler. Danmarks Radio skal 
ikke kun dække de huller, som markedet efterlader, men skal også skabe 
stærke, konkurrencedygtige danske tilbud. Public service og danskproduce-
rede dramaer skal sikres større afstand fra politisk indblanding.

Opret et dansk ”Students at Risk”-program 

Radikale Venstre vil arbejde for at oprette en dansk friplads-ordning på vide-
regående uddannelsesinstitutioner med udgangspunkt i det norske ”Stu-
dents at Risk”-program. Programmet skal give udenlandske studenteraktivi-
ster, som har været udsat for trusler eller retsforfølgelse i deres hjemland, 
mulighed for at færdiggøre deres studier under sikre forhold i Danmark. For-
målet med ordningen er, at disse aktivister får et frirum til at færdiggøre de-
res studier, dygtiggøre sig, skabe et internationalt netværk og senere vende 
tilbage til deres hjemland for at fortsætte deres politiske kamp med nye erfa-
ringer og viden.

Liberaliser flagregler 

Cirkulære om flagning med de af Danmark anerkendte staters flag fastslår, 
at man ikke må flage med andre landes flag uden tilladelse fra politiet. Radi-
kale Venstre vil arbejde for at man kan flage uden at indhente særskilt tilla-
delse fra politiet

Beklædningsfrihed 

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

Det medfører også, at Radikale Venstre vil arbejde for en afskaffelse af til-
dækningsforbuddet. 
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Økonomi og skat 

Bevar og styrk arveafgiften 

Radikale Venstre ønsker at bevare arveafgiften. Arveafgiften kan med fordel 
gøres mere progressiv ved eksempelvis at hæve bundfradraget og samtidigt 
øge afgiftsprocenten. 

Radikale Venstre vil samtidig arbejde for at sikre fornuftig løsninger for gene-
rationsskifte i ejerledede virksomheder, samt en ny model for erhvervsdri-
vende fonde. 

Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor 

Styrk kernevelfærden 

I for mange år har den offentlige velfærdsdebat primært bestået af et politisk 
tovtrækkeri mellem højre og venstre om udgiftsniveauet for velfærdsstaten 
frem for en saglig debat om, hvad velfærdssamfundets kerneopgaver er. På 
trods af stigende offentlige udgifter, har den manglende fokusering ført til, at 
flere og flere oplever, at undervisningen i skolerne bliver dårligere, antallet af 
pædagoger i daginstitutionerne bliver mindre, omsorgen for de ældre bliver 
ringere og adgangen til hjælp for socialt udsatte bliver sværere. 

Radikale Venstre ønsker, at velfærdsstaten i højere grad fokuseres på de 
hjørnesten, vi grundlagde vores moderne samfund på, og som gjorde os til 
et af verdens rigeste og lykkeligste samfund: Frie og lige uddannelsesmulig-
heder for alle, Et sikkerhedsnet, der griber dem, der måtte miste jobbet eller 
blive ramt af ulykke, En værdig alderdom med omsorg og tryghed samt dag-
tilbud til børn, der sikrer udvikling og læring. Disse hjørnesten skal massivt 
styrkes i fremtiden.

Større lighed i basal velfærd uanset bopæl 

Radikale Venstre ønsker større lighed i basal velfærd, så bopælen ikke er 
afgørende for den samlede kvalitet af de kommunale services, borgeren har 
adgang til.

Ligestilling af mødres og fædres ret til barsel 

Radikale Venstre ønsker ligestilling på barselsområdet. Derfor ønsker vi, at 
op til 12 uger af barselsperioden efter barnets fødsel sikres til hver af foræl-
drene.

Praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne 

Radikale Venstre ønsker, at elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse, 
reelt har samme mulighed for at gennemføre deres uddannelse som andre 
uddannelsessøgende. Vi ønsker et stop for, at elever efter endt grundforløb 
står uden praktikplads. Derfor skal der følges op på, om trepartsaftalen fra 
august 2016 vedrørende praktikpladser har nået dette mål efter, at aftalen 
trådte i kraft d. 1. januar 2018. 
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Indtil nu er antallet af praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb kun re-
duceret marginalt, derfor er trepartsaftalen fra august 2016 formodentlig ikke 
tilstrækkelig. Det kan f.eks. overvejes om incitamentsstrukturen i trepartsaf-
talen er tilstrækkelig, om udbuddet af uddannelsespladser på de forskellige 
retninger matcher behovet, om anbefalingerne for CSR-regnskab skal inklu-
dere antal praktikpladser, og om der skal indgå SU-midler ifm. praktikperio-
der.

Børn, unge og uddannelse 

Større frihed til folkeskolerne 

Radikale Venstre vil virkeliggøre skolereformens intentioner om mere bevæ-
gelse, mere kreativitet og mere varierede arbejdsformer i en åben folke-
skole. Vi vil imidlertid gøre det i en form, hvor vi ophæver de nuværende 
timemæssige bindinger på den understøttende undervisning, og giver sko-
lerne større frihed til at tilrettelægge undervisningen som de finder det er 
mest hensigtsmæssigt, uden at gå på kompromis med reformens mål. Der 
skal findes en ny og bedre vej til at sikre varieret undervisning af høj kvalitet, 
så de gevinster der ligger i en mere åben og varieret skoledag ikke går tabt, 
men tværtimod realiseres for alle elever. Også på de skoler, hvor det i dag 
er svært. 

Samtidig vil vi lade det være op til den enkelte skole at sætte rammerne for 
planlægning af undervisningen, på en måde der sikrer den bedst mulige ud-
nyttelse af lærernes arbejdstid.

Dannelse i dansk uddannelse 

Radikale Venstre vil arbejde for, at dannelse fortsat har en fremtrædende 
plads i alle uddannelser i det danske uddannelsessystem. Dannelse sikrer, 
at alle gives mulighed for at opnå personlig myndighed, selvstændig stilling-
tagen og forudsætningerne for aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 
Dertil indebærer dannelse muligheden for at erhverve de nødvendige red-
skaber til at opnå ens fulde potentiale her i livet.

Sociale normeringer 

Radikale Venstre vil arbejde for sociale normeringer for det pædagogiske 
personale i daginstitutioner, så udsatte børn får mest mulig støtte til at ud-
vikle sig sprogligt, motorisk, mentalt og socialt. Radikale Venstre mener, at 
der i alle daginstitutioner skal være nok pædagoger til at støtte børns udvik-
ling, uanset deres udgangspunkt. Sociale normeringer skal ikke erstatte mi-
nimumsnormeringer, men bør anvendes af kommuner til at prioritere res-
sourcer til, at daginstitutioner med flest børn fra udsatte boligområder kan 
give børnene den nødvendige støtte.

PPR som en fagligt rådgivende og behandlende enhed 

Radikale Venstre vil styrke den pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR) i 
kommunerne som både behandlende og rådgivende faglig enhed. Visitatio-
ner udgør en alt for stor del af PPRs daglige arbejde, og vi vil have skolepsy-
kologernes tid til samtaler og behandling genetableret.
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Styrk overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående 
uddannelse 

Eleverne på de danske ungdomsuddannelser får ikke tilstrækkelig hjælp til 
at vælge videregående uddannelse. Blandt konsekvenserne er højere frafald 
på de videregående uddannelser. Radikale Venstre vil styrke overgangen fra 
ungdomsuddannelse til videregående uddannelse – bl.a. ved at sikre mere 
personlig vejledning om studievalg til elever på ungdomsuddannelserne og  

Styrket selvbestemmelse på de videregående uddannelser 

Radikale Venstre ønsker at styrke den fri forskning, bl.a. ved at styrke med-
arbejderes og studerendes medbestemmelse og selvstyre på de videregå-
ende uddannelser. 

Vi ønsker således at revidere bl.a. Universitetsloven og som et led i det ar-
bejde give de kollegiale organer større indflydelse på prioriteringen af forsk-
ningen, samt på arbejdssituationen for såvel medarbejdere som studerende.

Lige adgang til videreuddannelse 

Radikale Venstre skal arbejde for at der skabes mulighed for at alle uanset 
baggrund får mulighed for at uddanne sig bredt, hele livet igennem. Mulighe-
den for videreuddannelse, efteruddannelse og opkvalificering skal være mu-
lig uanset økonomisk og social baggrund, da uddannelse har en værdi i sig 
selv og er en væsentlig forudsætning for det gode liv.

Sundhed og etik 

Velfungerende og sammenhængende elektroniske patient-
journaler 

Det skal inden for en 5-års periode være sikret, at der i Danmark eksisterer 
tidssvarende, velfungerende og sammenhængende elektroniske patientjour-
naler på alle sygehuse. Etableringen af nye og større elektroniske journalsy-
stemer bør derfor følges tæt på regionalt plan. Det skal bl.a. sikres, at data 
opbevares forsvarligt, er lette at genfinde, kan tilgås af patienterne selv og 
uden problemer kan udveksles på tværs i landet mhp. optimale patientbe-
handlinger. Systemerne skal samtidig give mulighed for forskellige arbejds-
gange og procedurer på forskellige sygehuse og afdelinger. 

Med de investeringer, der på nuværende tidspunkt er foretaget i regionerne 
vil man ikke på forhånd kunne sige at det er en god ide at skifte til kun ét sy-
stem i Danmark. Der kan derfor både være tale om, at der arbejdes hen mod 
et enkelt eller nogle få systemer. Det vigtigste på den korte bane er, at de 
eksisterende systemer bringes til at fungere for brugerne

Styrkelse af forebyggende sundhedsarbejde  

Radikale Venstre skal arbejde for en øget indsats for at forebygge livsstils-
sygdomme og kræft.  
Midler til indsats kan eksempelvis være: 
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1) Generel oplysning til borgerne, som med fordel kan formidles via public 
service. 

2) Yderligere regulering af rygning med afgifter. 
3) Øget oplysning om alkohols skadevirkninger. 
4) Fokus på ulighed i sundhed og vilje til politisk at udligne denne ulighed.  
5) Fokus på borgernes mulighed for at styrke og forbedre eget helbred.

Skattefinansieret tandpleje 

Radikale Venstre ønsker, at regelmæssig 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 brugerbetalin-
gen i det offentlige sundhedssystem.

Gratis HPV-vaccination – også til drenge 

Radikale Venstre mener, at drenge skal tilbydes HPV-vaccinen gratis via de-
res børnevaccinationsprogram på lige vilkår med piger. 

Studier viser ifølge Kræftens Bekæmpelse, at HPV-vaccinen har en forebyg-
gende effekt mod forstadier til kræft i endetarmsåbningen, på og omkring 
kønsorganerne, i svælget, mandlerne og kønsvorter. Da vaccinen altså også 
er gavnlig for drenge, og antallet af HPV-relaterede kræfttilfælde er stigende, 
bør drenge også tilbydes HPV-vaccinen gratis. Udgiften til dette vil være lille 
i forhold til, at det på sigt formentlig vil føre til hundreder af færre kræftpati-
enter. Derfor er der også tale om en god samfundsøkonomisk investering. 

Bedre patientsikkerhed for brugere af alternativ behandling 

Omkring 40% af den danske befolkning anvender såkaldt alternativ behand-
ling, 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 proble-
matisk 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 "registre-
rede alternative behandlere" og kvaksalveri for at sikre denne i forvejen sår-
bare gruppe.

Afskaf tolkegebyret 

Radikale Venstre mener, at det nye tolkegebyr øger uligheden i sundheden 
til skade for patienter med udenlandsk baggrund. 

Tolkegebyret vil medføre et øget brug af ressourcer til fejlbehandling grundet 
misforståelser og forkerte oversættelser, og vil desuden øge risikoen for un-
derbehandling af i forvejen udsatte medborgere. 
Trods intentionen om at spare på tolkeudgifterne, vil under- og fejlbehand-
ling på sigt fordyre driften af sundhedsvæsenet til skade for alles danskeres 
sundhed. 
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Tolkegebyret er ulighedsskabende symbolpolitik, og derfor vil Radikale Ven-
stre arbejde på at afskaffe tolkegebyret.

Gør frivillige rugemødre lovlige 

Radikale Venstre mener at det bør gøres lovligt at være frivillig rugemor, 
med åbning i lovgivningen for, at en kvinde skal kunne bære en anden kvin-
des 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.

Miljø, klima og trafik 

EU skal fortsat være verdens grønne supermagt 

Radikale Venstre mener, at Europa skal være den grønne fakkel, der løber 
forrest i kampen mod klimaforandringerne. Det er ikke kun godt for klimaet, 
men også for at skabe vækst, større sikkerhedspolitisk råderum og reducere 
antallet af klimaflygtninge og migranter i fremtiden. Derfor skal EU være 
CO2-neutral senest i 2050. For at nå det mål er der behov for højere ambiti-
oner og flere investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet. Der er 
behov for et reelt indre marked for energi uden national protektionisme, så 
den grønne strøm kan flyde frit over grænserne. Og endelig skal vi have om-
stillingen af både landbruget og transportsektoren op i gear. Dieselbilerne 
skal udfases hurtigst muligt, vi skal overgå til elbiler senest i 2030, og vi skal 
investere langt mere i højhastighedstog mellem Europas storbyer 

Mere natur i Danmark 

Radikale Venstre vil arbejde for, at en tredjedel af Danmarks nuværende 
landbrugsareal skal udtages af drift i 2050. En del af disse udtagne områder 
skal omdannes til natur, hvor biologisk mangfoldighed har førsteret. Mere 
natur er nødvendigt for, at Danmark kommer til at leve op til EU's habitatdi-
rektiv med dets mål for at fremme biodiversiteten i medlemsstaterne.

Fælles europæiske flyafgifter 

Radikale Venstre mener, at flyrejser skal pålægges en afgift efter deres driv-
husgasudledning. 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 aktu-
elle påvirkning svinger meget med vejr og passagertal, som er ukendte, når 
man køber billetten. Hvis nogle flyselskaber er bedre til at flyve brændstof-
økonomisk, 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.
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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 hur-
tig- og nattog. 

Flyselskaber opererer ofte uden at følge nationale overenskomster og ikke 
er pålagt de samme grønne afgifter, som pålægges togene. Grænseover-
skridende togdrift møder en lang række hindringer, som bør fjernes for at 
sikre tog som en transportform på tværs af Europa. F.eks. er togene siden 
2000 blevet pålagt afgifter for adgang til spor, når de kører over grænserne. 
Disse unfair konkurrenceforhold skal udbedres.

Styrk investeringer i grøn transport 

Radikale Venstre har som politisk målsætning, at investeringerne i kollektiv 
transport, delebilsordninger og cykeltrafik samlet set skal være på mindst det 
samme niveau som investeringerne i veje.

Forenklet organisering af offentlig transport 

Radikale Venstre ønsker, at offentlig transport bliver samlet i en mere opti-
mal organisering, hvor trafikudbud, takstgrænser mv. administreres i færrest 
mulige organer. 

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. 

En forenkling skal stadig sikre konkurrence blandt private operatører, som 
skal byde ind på udbuddene.

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 redu-
cere dødeligheden – i hele kæden fra avlsarbejde til staldindretning og hånd-
tering af pattegrisene.

Totalforbud mod brug af neonikotinoider 

Radikale Venstre vil arbejde for et totalforbud mod brugen af insektmidler 
med neonikotinoider i EU og afskaffe muligheden for dispensation fra for-
buddet i Danmark. Midlerne mistænkes for at nedsætte biernes immunfor-
svar og ødelægge deres orienteringssans.

Staten skal påtage sig ansvar for rensning ved Høfde 42 

Cheminovas giftdepot ligger direkte på stranden og er utrolig tæt på det dan-
ske farvand. Efter salg af Cheminova mener Radikale Venstre, at staten skal 
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påtage sig ansvaret for oprensning og bortanskaffelse af kemiaffald. Chemi-
nova blev hovedsageligt solgt af Aarhus Universitet, som er underlagt sta-
ten, hvorfor Radikale Venstre mener staten skal påtage sig ansvaret for foru-
reningen. 

EU og udenrigspolitik 

Danmark skal helt med i det europæiske samarbejde  

Danmark varetager bedst sine interesser i et tæt, forpligtende samarbejde i 
Europa. For EU er Danmarks vej til vækst og velstand, retten til at arbejde 
og studere overalt i Europa og til global indflydelse. 

Imidlertid har de danske forbehold i over 25 år skadet Danmarks interesser. 

Retsforbeholdet stiller danske borgere ringere end andre europæere, hindrer 
vores deltagelse i en varig løsning på flygtninge- og migrationsudfordringen 
og lægger besværlige bump i vejen for politiets kamp mod international kri-
minalitet. 

Euroforbeholdet afholder Danmark fra indflydelse på en vigtig del af vores 
økonomiske politik, fordi vi i dag blindt skal følge efter eurolandenes penge-
politiske beslutninger. Med fastkurspolitikken er Danmark de facto et euro-
land men uden den indflydelse og sikkerhed, som formelle eurolande nyder 
godt af. 

Forsvarsforbeholdet forhindrer os i at deltage i det tættere forsvars- og sik-
kerhedspolitiske samarbejde i EU, som er nødvendigt for, at Europa i langt 
højere grad kan at tage ansvar for egen sikkerhed. 

Endelig skader forbeholdene det europæiske samarbejde som helhed, fordi 
forbeholdene så tydeligt udstiller Danmarks lunkne tilgang til den europæi-
ske integration. I lyset af Brexit er der brug for alle kræfter for at udvikle og 
styrke EU, herunder ikke mindst med fuld dansk deltagelse. 

Derfor mener Radikale Venstre, at de danske forbehold skal afskaffes hur-
tigst muligt.

En fælles europæisk løsning på udfordringen med flygt-
ninge og migranter  

Radikale Venstre hilser EU-kommissionens forslag til en samlet plan for 
håndtering af flygtninge og migranter velkommen. 

Radikale Venstre støtter: 

- Oprettelsen af centrale modtagecentre i EU, der skal screene flygtninge 
og migranter opsamlet i europæiske farvande. 

- At økonomiske migranter straks sendes ud af EU, så de ikke fylder op i 
de europæiske asylsystemer eller lever som illegale indvandrere i EU. 

- At der oprettes modtagecentre i tredjelande for flygtninge og migranter, 
der samles op uden for EU’s farvande. Centrene etableres efter aftale 
med tredjelandene med støtte fra EU og FN, og flygtningene behandles i 
overensstemmelse med FN’s flygtningekonvention 
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Asylberettigede flygtninge skal fordeles mellem EU-landene efter en obliga-
torisk ordning. 

FN's medlemslande lægger netop nu sidste hånd på to års arbejde med to 
detaljerede aftaler om regelsæt for landenes behandling af flygtninge og mi-
granter, med deltagelse af afsenderlandene. Radikale Venstre finder, at afta-
lerne er en afgørende forudsætning for at klare udfordringerne.

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 antarktisk 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 til-
gang til etableringen af zonen indebærer, at de seks andre nationer udarbej-
der traktaten om den arktisk atomvåbenfri zone. 

Traktaten forbyder atomvåben på medlemsstaternes territorier, indeholder 
protokoller der binder atomvåbenførende lande til ikke at indsætte eller 
transportere atomvåben på staternes territorier. Til traktaten skal knyttes ve-
rifikations- og overvågningsmekanismer for at sikre, at den atomvåbenfrie 
zone opretholdes, og yderligere skal traktaten underbygges ved at medlems-
staterne opbygger tillidsskabende foranstaltninger ved løsning af fælles op-
gaver i det arktiske område såsom redningsberedskab, miljøopgaver og ge-
nerel militær afspænding.

Anerkend Palæstina som en selvstændig stat 

Radikale Venstre anerkender såvel det jødiske som det palæstinensiske 
folks ret til egen selvstændig stat. Radikale Venstre og den danske regering, 
bør derfor på lige fod med 137 lande, herunder 9 EU-lande anerkende Palæ-
stina som selvstædig stat. Den nye israelske lov ’ af 19. juli 2018, lovfæster 
at de jødiske bosættelser er i national interesse og skal udbredes. ”The state 
sees developing Jewish settlement as a national interest and will take steps 
to encourage, advance, and implement this interest.” Det er et brud på Fol-
keretten og International lov og et massivt skridt væk fra en varig fred. Radi-
kale Venstre har før kaldt til fælles EU handling, denne er ikke kommet i til-
strækkelig grad. Nu må Danmark og andre EU lande tage ansvar for en va-
rig fredelig løsning. En løsning der kun kan gå igennem en anerkendelse af 
Palæstina.

Folkeafstemning om selvstændighed for Vestsahara 

Radikale Venstre støtter: 

- at den saharawiske befolkning selv afgør deres fremtid gennem en fol-
keafstemning 

- at FNs tilsagn herom virkeliggøres så hurtigt som muligt 
- at Danmark medfinansierer og i øvrigt understøtter gennemførelsen af 

folkeafstemningen. 
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- at EU, indtil afstemningen er en realitet, indfører handelssanktioner mod 
varer som fosfor fra Vestsahara tilhørende den marokkanske besættel-
sesmagt.

Afskaf sommerhusreglen 

Radikale Venstre mener, at sommerhusreglen skal afskaffes.

 

Social- og udlændingepolitik 

Nedbring fattigdom i Danmark 

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

Radikale Venstre vil vise nye veje, også for de mest udsatte medborgere.  

Danmark skal altid tage imod kvoteflygtninge fra FN 

Radikale Venstre mener, at Danmark bør vedstå sig sit humanitære ansvar 
og bidrage til, at FN’s kvoteflygtningesystem fungerer, så vi kan være med til 
at yde beskyttelse til mennesker på flugt. Hvis Danmark skal være en huma-
nitær stormagt, må man altid forvente, at vi kan tage imod de flygtninge, som 
FN beder os om at beskytte.

Asylbørn skal have samme rettigheder som andre børn i 
Danmark 

Radikale Venstre mener, at serviceloven, samt andre love og forordninger 
skal overholdes, og at det skal sikres, at asylbørn får samme tilbud, hjælp og 
støtte som andre børn i Danmark. 

Asylbørnene ud af asylcentrene nu 

Radikale Venstre mener, at børn er børn og har ret til at vokse op i trygge 
rammer. Dette gælder også asylbørn og det sikres bedst ved, at børnene 
ikke vokser op i asylcentre. 

Radikale Venstre vil arbejde for, at ingen børn i Danmark vokser op i et asyl-
center.

Støt 'skæve boliger' hele vejen 

Radikale Venstre vil arbejde for at afsætte flere statslige midler til såvel op-
førelse som drift af 'skæve boliger' samt andre alternative boligformer, som 
kan skabe livskvalitet og en tryg base for udsatte borgere.
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Retspolitik 

Statsborgerskab til statsløse 

Radikale Venstre mener, at alle har ret til statsborgerskab. Fødes du inden-
for Danmarks grænser og er du statsløs, skal du automatisk tildeles stats-
borgerskab i Danmark.

Legaliser cannabis i en 3-årige prøveperiode i Danmark 

Radikale Venstre vil arbejde for, at salg af cannabis til privat brug legaliseres 
i en prøveperiode på 3 år. Salget af cannabis skal ske i forretninger, der har 
licens fra staten.

Ophavsretsreglerne skal styrke innovation og opfindsom-
hed 

Radikale Venstre vil arbejde for et rimeligt forhold mellem skabernes og 
samfundets interesser ved beskyttelse af ophavsrettigheder. 

Der er behov for reform af ophavsretten, sådan at reglerne svarer til den tid, 
vi lever i, som er digital, international, og hvor vi alle er både brugere og pro-
ducenter. Formålet med ophavsret bør være at sikre innovation for samfun-
det som helhed, ikke indtjening i al fremtid. Ophavsrettigheder bør række ud 
over nationale grænser og dække hele EU’s indre marked.

Kriminaliser uagtsom voldtægt 

Radikale Venstre ønsker, at voldtægt, og forhold der under gældende dansk 
retspraksis sidestilles med voldtægt, på linje med andre overtrædelser af 
straffeloven som f.eks. drab, legemsbeskadigelse, frihedsberøvelse og 
spredning af sygdomme, skal være strafbart, selvom der ikke er beviseligt 
forsæt, men når overgrebet er foretaget ved grov uagtsomhed. 

Udvid klagefrist ved voldtægter fra 4 uger til 6 måneder

Radikale Venstre ønsker at forlænge klagefristen for politiets afgørelser i 
voldtægtssager fra fire uger til seks måneder.  

Som det er er i dag, er det kun muligt at klage over politiets afgørelse om at 
lukke en efterforskning, bl.a. i forbindelse med voldtægt, 4 uger efter, at offe-
ret er blevet oplyst om, at der ikke gøres mere ved en anmeldelse. Dette 
sker medmindre overskridelsen af fristen er undskyldelig jf. Retsplejeloven 
§102 – og dette skal offeret ligeså kunne bevise.  

Det ønsker Radikale Venstre at ændre. Således at klagefristen er 6 måneder 
efter offeret er blevet oplyst i disse typer sager, dog stadig med mulighed for 
at udvide denne.
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Juridisk forældreskab til flere end to forældre

I 2017 var der ifølge tal fra Dansk Statistik 1.300 registrerede partnerskaber 
og ægteskaber mellem personer af samme køn, som havde hjemmeboende 
børn. Mange af disse børn havde mere end to sociale forældre. Sociale for-
ældre er aktivt involveret i store dele af barnets opvækst, men disse har ikke 
del i velfærdsydelser som barsel, orlov og barnets første sygedag. I tilfælde 
af uoverensstemmelse mellem parterne eller skilsmisse, har de ej heller krav 
på samvær med barnet. Denne problemstilling rammer flere ikke-traditionelle 
familiekonstruktioner, som f.eks. familier bestående af to homoseksuelle par 
med fælles barn. Her er det ifølge gældende dansk lov kun den fødende 
kvinde, og den biologiske far eller medmor, som er de juridiske forældre. 

Derfor mener Radikale Venstre, at: 

- Det juridiske forældreskab skal kunne tilfalde mere end to personer, dog 
maksimalt fire. 

- Det skal tilstræbes, at barnet maksimalt er bosat i to husstande.

Andet 

Ambitiøs handleplan for FNs 17 verdensmål

Radikale Venstre vil arbejde for, at Danmark skal have en ambitiøs handle-
plan for realiseringen af FNs 17 verdensmål. 

Dette skal ske med udgangspunkt i et bredt samarbejde mellem stat, kom-
muner, regioner, civilsamfundet, virksomheder og organisationer, som hver 
især kan bidrage positivt til en bæredygtigt udvikling. Handleplanen bør have 
et særligt fokus på de verdensmål, hvor Danmark halter bagud. Dette er ek-
sempelvis målet for bæredygtigt forbrug og produktion. 

Derudover bør fokus også være på de verdensmål, hvor Danmark kan bi-
drage til en positiv udvikling andre steder i verden. 

Oprettelse af Kulturens Analyseinstitut

Radikale Venstre vil arbejde for, at der oprettes et “Kulturens Analyseinsti-
tut”. 

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 forsk-
ning og viden om kultur, laver skarpe analyser af kulturpolitiske initiativer og 
er med til at stimulere kulturdebatten. 

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.  
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Valgudtalelser 

Valgudtalelse vedr. det kommende folketingsvalg

FREMAD 

Døren til fremtidens Danmark står åben. Hvis vi i stedet for at knytte næven 
rækker hånden frem, kan vi skabe et bedre Danmark. Sammen. 

Verden forandrer sig. Det spørgsmål mange med rette stiller er: Bliver det til 
det bedre? Bliver det med fremskridt? I Radikale Venstre tør vi godt svare: 
Ja! Hvis vi vil. Vi bestemmer det selv. Og vores valg afgør, hvilket samfund 
vi er om 10 år. 

Radikale Venstre vil bringe Danmark fremad med rigtige løsninger på virke-
lige problemer. Det betyder: 

Tryghed om tilstrømning og integration: 20 års skyttegravskrig har ikke løst 
problemerne. Vores værdier er i frit fald. Tro mod de værdier, Danmark er 
bygget på, kæmper vi for fælles europæiske løsninger, når det handler om 
modtagelse og fordeling af flygtninge og hjemsendelse af migranter. Og for 
et samlet Danmark med blandede boligområder, blandede vuggestuer, sko-
ler og gymnasier, så tosprogede børn og unge ikke isoleres. Og for, at flere 
voksne forsørger sig selv, så ingen er på kontanthjælp i årevis uden, at no-
gen forventer noget af dem. Og for, at kunne tiltrække og fastholde uden-
landsk arbejdskraft, så dansk erhvervsliv og den offentlige sektor kan få den 
nødvendige arbejdskraft til at finansiere og levere vores velfærd. 

Velfærd man kan mærke: Vi skal prioritere tiden til at løse opgaverne, uan-
set om det er vuggestuen, skolen eller på hospitalet eller plejehjemmet. Den 
gode velfærd skabes i mødet mellem borgere med behov og veluddannede 
og motiverede medarbejdere, der har tid til at se os i øjnene, når vi møder 
dem – og lyst til at se sig i spejlet, når de kommer hjem. Det altoverskyg-
gende problem i de kommende år bliver at have pædagoger nok i vugge-
stuen, lærere nok på skolen og sygeplejersker nok på hospitalet. Det vil vi til 
enhver tid prioritere over billigere biler, håndværkertilskud og rundhåndet 
brug af statens ressourcer. 

Mere mod på uddannelse: Vores børn skal lære at tænke selv og sige deres 
mening højt. De skal ikke ensrettes og knækkes i test og præstationsræs. Vi 
er klar til at satse massivt på de første 1.000 dage af vores børns liv. Fordi vi 
ved, hvor meget en god start på livet betyder. Vi vil gøre op med test, trit og 
retning i skolen. Erstatte besparelser med investering. Og skabe en genera-
tion af kreative, selvstændige og nysgerrige unge, der er klar til erobre ver-
den, uanset om det er som faglært eller ph.d. 

Videre med den grønne omstilling: Vi skal være verdens grønneste land, 
udelukkende med grøn strøm og varme og en million el-biler på vejene. Vi 
skal gøre dårlig landbrugsjord til fri natur. Og producere rene fødevarer, så 
vores børn også kan drikke rent vand fra hanen. Dette skal ske i tæt samar-
bejde med erhvervslivet og forskningsinstitutionerne, så der derudover kan 
skabes grundlag for fremtidig vækst, eksport og arbejdspladser. 

Et nyt, modigt og ambitiøst politisk lederskab: Tiden for opgivelsens og af-
magtens politik skal være forbi. Vi skal turde forvente mere af os selv, af 
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samarbejdet med andre lande og af fremtidens europæiske fællesskab. Vi 
mister ikke selvbestemmelse, når vi samarbejder forpligtende med andre 
lande. Vi vinder magten over de problemer, som ingen lande kan løse alene 
og for sig selv. 

Danskerne har i stort omfang mistet tilliden til måden politik bedrives på i 
dag, for den løser ikke deres problemer. Vi er klar til at tage ansvar. 

Vi vil gøre op med ledere, der regerer med frygt, straf og tvang. Vi vil gøre 
en ende på symbolpolitikken. Løse problemerne med dem, det handler om, 
fremfor mod dem. Kæmpe for noget, frem for mod nogen. Være der for dem, 
der ikke kan selv. 

Derfor giver vi danskerne en garanti: Efter næste valg støtter vi kun en rege-
ring, der gør sig uafhængig af Dansk Folkepartis politik. 

Vi kan så meget mere, hvis vi vil, og sætter en ny retning for Danmark. 
Fremad!

Et Europa der vil fremad – valgudtalelse EP ’19

EU er og har altid været præcis det, vi selv gør det til. Fællesskabets beretti-
gelse er at levere rigtige løsninger på de virkelige problemer, som udfordrer 
EU’s 500 mio. indbyggere, så vi kommer fremad. Når fællesskabet svigter 
nationalt og globalt, giver det næring til utilfredshed og national selvtilstræk-
kelighed. 

Vi lever i en tid, hvor vi er nødt til at vælge, om vi tør forvente mere og have 
større tillid til alt det, vi kan sammen. Eller ej. Skal vi tage ansvar for et for-
pligtende, europæisk samarbejde og for at løse de stadigt større fælles ud-
fordringer. Eller skal vi resignere, se stort på fællesskabet og lade national-
staterne lukke sig mere og mere om sig selv? 

For Radikale Venstre er sagen klar. Vi vælger de fælles løsninger på de fæl-
les problemer. Tiden for opgivelsens og afmagtens politik skal være forbi. Vi 
skal turde forvente mere af os selv, af de andre EU-lande og af fremtidens 
fællesskab. Vi mister ikke selvbestemmelse, når vi samarbejder forpligtende 
med andre lande; vi vinder magten over de problemer, som ingen lande kan 
løse alene. Danmark har aldrig haft større brug for det europæiske samar-
bejde. Og det europæiske samarbejde har aldrig haft større brug for Dan-
mark. 

Derfor går Radikale Venstre til det kommende valg til Europa-Parlamentet 
på følgende grundlag: 

1) EU-samarbejdet skal passe til den tid, vi lever i. Opbakningen til fælles-
skabet beror på evnen til at skabe rigtige løsninger på virkelige proble-
mer fremfor grænsebomme og formålsløs symbolpolitik. Radikale Ven-
stre vil derfor bruge kræfter på at løse migrationsudfordringer, skabe 
tryghed og sikkerhed, grøn omstilling og fremgang overalt i EU fremfor 
nye traktater og reformer af EU's institutioner. 

2) Fuld klimaneutralitet. På klimaområdet vil vi arbejde for, at alle medlems-
lande udvikler forpligtende planer for at nå til klimaneutralitet. Det skal 
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ske langt hurtigere end tilfældet er i dag, hvis vi skal nå Paris-aftalens 

mål. Således kan der etableres en konsolideret ambitiøs EU‐plan for ve-
jen til fuld klimaneutralitet, som løbende opdateres og udbygges. Med 
afsæt i en sådan plan kan EU løbende fastlægge rammelovgivning, der 
sikrer nødvendig fremdrift. 

3) Investeringer i den næste generation. EU skal være en global frontløber 
i miljø- og klimakampen. Det kræver høje ambitioner. Vi skal skabe 
grundlag for at vores børn og unge ikke vokser op til arbejdsløshed og 
fattigdom, uanset hvor de bor. Derfor vil vi kæmpe for at stadig flere af 
EU's ressourcer bruges på innovation, forskning, uddannelse og grøn 
omstilling. Derfor går vi til valg på at reformere landbrugsstøtten med det 
formål. 

4) EU skal spille en større rolle i verden. Verden bliver et bedre sted, når 
EU tager ansvar. For vores idealer og solidaritet stopper ikke ved EU’s 
grænser. Tværtimod har vi en klar interesse i at øge demokrati, samhan-
del, frihedsrettigheder og retsstatsprincipper til alle dele af verden. Til 
gavn for alle – både dem, der bor i Europa og dem, der bor uden for. 

5) Stå vagt om de grundlæggende værdier. Kommissionen skal kunne 
fjerne struktur- og støttemidler til medlemsstater, der vender fællesska-
bet ryggen og træder egne borgeres fundamentale, demokratiske vær-
dier og rettigheder under fode. 

6) Nyt solidarisk asylsystem. Verdens mest udsatte skal ikke fanges som 
brikker i et brutalt spil, hvor vi konsekvent skyder ansvaret hen på alle 
andre end os selv. Alle asylansøgere, der søger tilflugt i Europa, skal be-
handles som asylansøgere til EU frem for det land, de ankommer i. Der-
med vil det ikke længere være muligt at søge asyl i Grækenland, Portu-
gal eller Danmark, men alene i EU. Kun på den måde kan vi sikre en so-
lidarisk fordeling af asylansøgerne, en ensartet behandling på tværs af 
EU's medlemslande og samtidig sikre os mod, at asylansøgere rejser 
igennem landene i Europa for at søge asyl i det land, de synes bedst 
om. 

7) Flygtninge- og migrantsituationen løses ikke ved Kruså. Vi skal styrke 
Europas ydre grænse og samtidig investere langsigtet og massivt i de 
lande, som folk i dag flygter og flytter fra. Det kræver gennemgribende 
økonomisk udvikling, handelsaftaler og investeringer i lokalbefolknin-
gens uddannelse og sundhed. 

8) Social tryghed uden grænser. Europa skal være fyrtårnet for fremtidens 
velfærds- og samfundsmodel. Det kræver, at vi tør tænke rettigheder på 
tværs af grænser, f.eks. når det gælder børns rettigheder, arbejdsmiljø 
og ligestilling, samtidig med at vi respekterer den danske model, hvor 
parterne på arbejdsmarkedet tager ansvar. Vi kan ikke vende det blinde 
øje til, at op mod halvdelen af en ungdomsgeneration i nogle medlems-
lande ikke kan finde et arbejde, eller at børn vokser op i fattigdom, der 
afskærer dem fra det liv, de kunne have haft, hvis de havde fået en reel 
chance i livet. Vi skal turde tro på, at velfærdssamfundets sociale tryg-
hed ikke er noget der skal beskyttes mod vores omverden, men udbre-
des, så andre lande går samme vej. 

9) Slut med rejsecirkusset mellem Bruxelles og Strasbourg. Befolkningens 
tillid og respekt udfordres, når gamle kompromiser får lov at overleve sig 
selv. Radikale Venstre vil gøre Bruxelles til eneste hjemsted for Europa-
Parlamentet og Strasbourg til centrum for kampen for de grundlæg-
gende rettigheder og menneskeretten. 

10) Danmark i hjertet af EU-samarbejdet: Skal vi forvente mere af hinanden, 
skal vi også forvente mere af os selv. Radikale venstre ønsker, at Dan-
mark er placeret i kernen af det europæiske samarbejde. Vi vil afskaffe 
alle vores forbehold. Vi er klar til nye folkeafstemninger, så Danmark, 
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når det handler om retspolitik, forsvar og sikkerhed og økonomi, er med 
til at sætte kursen for Europa. 

Radikale Venstre er stolte af de resultater, der er opnået for os som borgere, 
nationer og region gennem et stærkt europæisk fællesskab. Det er ikke en 
given ting, at klodens mest succesfulde samarbejde mellem frie nationer 
fortsat kan holde sammen og bringe os fremad. Derfor opfordrer vi alle i 
Danmark, som deler opfattelsen af, at Danmark ikke kan undvære EU, til at 
støtte op om os, der lader viljen, troen og optimismen guide vejen, når de 
virkelige problemer skal løses. 


