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Demokrati og frihed 

Gør lovgivning lige for alle 

Radikale Venstre vil arbejde for, at lovgivning fremadrettet er kønsneutral 
medmindre helt særlige forhold taler for kønsspecifik lovgivning. 
 

Uafhængig public service 

Radikale Venstre vil sikre at armslængde-princippet overholdes inden for 
public service. Det skal ske gennem et sikret minimumsbeløb til public 
service og ved at bestyrelsesposter i public service-institutioner ikke længere 
skal besættes af Folketinget eller regeringen. Radikale Venstre vil arbejde 
for at styrke public service ved at øge det offentlige tilskud.

 

Styrk den lokale presse 

Radikale Venstre ønsker at styrke de lokale nyhedsmedier med henblik på 
at sikre en stærk og kritisk 4. statsmagt lokalt. Radikale Venstre ønsker 
dermed at styrke de lokale demokratier og holde magthavere til ansvar. 

 

Forum til at nedsætte en rigsret 

Radikale Venstre vil arbejde for, at Grundlovens § 16 ændres, således at en 
uafhængig anklagemyndighed også har initiativret til at tiltale en minister for 
overtrædelse af ministeransvarlighedsloven. 
 

En aktiv erindringspolitik 

Radikale Venstre ønsker ikke at fjerne erindringen om fortiden, men ønsker 
at bidrage til, at vi husker den i alle dens nuancer. Vi mener derfor, at vi kun i 
særlige undtagelsestilfælde bør fjerne statuer og monumenter og omdøbe 
veje, pladser og bygninger, som minder os om personer og begivenheder i 
fortiden, som vi i dag har et andet syn på. 

I stedet ønsker vi en aktiv erindringspolitik, som bidrager til at sætte fortiden i 
kontekst. Således støtter vi bestræbelser på at supplere fortidens 
mindesmærker med varierende former for oplysninger, som kan bidrage til at 
forklare og nuancere mindesmærkernes egne udsagn. 
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Bedre adgang for borgere til statens arkiver 

Radikale Venstre ønsker en tidssvarende og moderne arkivlov med hensyn 
til indsigt i den offentlige forvaltnings arbejde. Vi ønsker et transparent 
system, hvor information skabt af, eller tilvejebragt af, den offentlige 
forvaltning eller domstole gøres mere tilgængeligt for borgere, journalister og 
forskere.  

Radikale Venstre ønsker derfor, at tilgængelighedsfristen i den nuværende 
arkivlov halveres fra 20 år til 10 år. Radikale Venstre ønsker at sætte et loft 
på 50 år for tilgængelighedsfristen og ophæve regeringens mulighed for at 
forlænge maksimumfristen. 

 

Offentligt ansattes ytringsfrihed skal beskyttes bedre 

Ytringsfriheden er en hjørnesten i demokratiet, som forudsætter og 
indebærer en løbende debat og meningsbrydning. Samfundet har brug for 
løsninger baseret på faktuel viden og indsigt, samt at den offentlige sektor 
konstant moderniseres.  

Der er derfor behov for offentligt ansattes viden i den offentlige debat. 
Eftersom offentlighedsloven har mørklagt større dele af den offentlige 
forvaltning, er der brug for, at vi giver bedre beskyttelse af offentligt ansatte, 
som ønsker at afsløre vildledning, uredelighed og andre kritisable forhold, 
samt en lovfæstning af offentligt ansattes ytringsfrihed.  

Radikale Venstre vil arbejde for at styrke offentligt ansattes ytringsfrihed 
gennem indførelse af whistleblowerordninger og ved yderligere 
ansættelsesretlig beskyttelse af offentligt ansatte, herunder ved anvendelse 
af omvendt bevisbyrde i sager om gengældelse mod offentligt ansatte på 
grund af indberetninger om ulovligheder mv. på deres arbejdsplads. 
 

Fortsat arbejde for skærpet kontrol med 
efterretningstjenesterne 

Radikale Venstre ønsker en betryggende retlig og politisk kontrol med alle 
dele af efterretningstjenesternes virksomhed, særligt i lyset af de stadige 
udvidelser af deres beføjelser i forbindelse med terrortruslen.  

Radikale Venstre vil derfor fortsat arbejde for, at forhold vedrørende 
samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester, brugen af kilder og 
agenter og anvendelsen af oplysninger fremskaffet ved hjælp af tortur kan 
undergives kritisk granskning af uafhængige organer. Det indebærer også, 
at de relevante kontrolorganer skal have beføjelse til at træffe egentlige 
afgørelser, som tjenesterne er forpligtede til at rette sig efter, og der skal 
indføres effektive klagemuligheder for berørte borgere over afgørelser. 
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Valgret for danskere i udlandet 

Radikale Venstre ønsker, at danske statsborgere med ophold i udlandet skal 
bevare valgret til Folketinget. Det bliver mere og mere almindeligt, at danske 
statsborgere bor eller arbejder i udlandet i en periode, desuden har medier 
og billigere rejseformer gjort det lettere for danske statsborgere at bevare 
tilknytningen til Danmark. Danmark er dog et af de få lande, hvis 
statsborgere ikke bevarer deres stemmeret udenfor landets grænser. 

 
Afskaf værnepligten 

Radikale Venstre mener at værnepligten skal afskaffes. 

Tvang er ikke et nyttigt redskab efter Radikale Venstres mening, og mener 
at det er bedre at unge mennesker træffer karrierevalg frivilligt. 

Radikale Venstre mener desuden, at man bør ligestille mænd og kvinder i at 
have retten til at være fri for tvunget værnepligt 
 

Sæt brug af ansigtsgenkendelsesteknologi på pause i 5 år 

Radikale Venstre vil arbejde for, at Danmark vil støtte et kommende forslag 
fra EU-kommissionen om et midlertidigt forbud mod brug af 
ansigtsgenkendelsessoftware i op til fem år. 

 

Adskil kirke og stat 

Radikale Venstre mener at kirke og stat bør adskilles, ligesom i vores 
nabolande i EU.  Radikale Venstre mener ikke at det er klædeligt for et 
samfund at give et enkelt trossamfund forrang og særstatus foran andre, og 
at man i stedet bør tilstræbe at behandle alle lige. 

 

Kongehuset skal ikke have førsteret til stillinger i 
embedsværket 

Radikale Venstre ønsker, at alle stillinger og positioner i det statslige 
embedsværk skal besættes efter kvalifikationer og ikke efter medfødte titler. 
Vi ønsker derfor ikke, at kongehusets medlemmer, eller for den sags skyld 
andre med medfødte titler, kan foranledige, at ansøgningsprocesser til 
topstillinger i statens tjeneste bliver sat i stå eller annulleret, når kongehuset 
melder sin interesse for, at et af dets medlemmer skal have stillingen. 
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Skriv kongemagten ud af grundloven 

Radikale Venstre er principielt modstander af at lade magt og privilegier gå i 
arv. Derfor bør kongemagten skrives ud af grundloven, så også landets 
forfatning afspejler at vi lever i et demokrati hvor ingen er hævet over andre. 

 

Økonomi og skat 

Stop hullet i loven om bopælspligt 

Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til at arbejde for, at man på 
kommunalt niveau kan bestemme, at nybyggede boliger, der ligger i 
områder, som i en lokalplan er udlagt til helårsbeboelse, ikke kan sælges 
uden bopælspligt. 

Forbedrede finansieringsmuligheder ved køb af bolig i 
landdistrikter 

Radikale Venstre vil arbejde for at understøtte udflytning til landdistrikter ved 
at forbedre mulighederne ved boligkøb.

Udfasning af rentefradraget og nedsættelse af skat på 
arbejde 

Radikale Venstre skal arbejde for at man over en 10-årig periode udfaser 
rentefradraget og i stedet bruger pengene på en skattelettelse på arbejde, 
som vil gavne hele samfundet.  

Fjern beskatning af børne- og uddannelsesbidrag hos 
skilsmissebørn 

Radikale Venstre vil arbejde for, at børne- og uddannelsesbidraget skal 
være skattefrit for barnet.

Danmark skal være proaktiv for at reducere 
skatteunddragelse 

Radikale Venstre vil arbejde for gennem internationale aftaler at begrænse 
muligheden for, at virksomheder gennem selskabskonstruktioner kan 
overføre overskud fra de lande, hvor de har aktiviteter til såkaldte skattely, 
og vil herunder øge transparensen i virksomhedernes internationale 
regnskaber. Danmark skal være mere proaktiv og ikke blot følge EU. 
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Danmark skal være proaktiv for en fair beskatning af 
digitale ydelser 

Radikale Venstre vil arbejde på at indføre en fair beskatning af virksomheder 
med grænseoverskridende digitale ydelser, så skatteprovenuet bliver fordelt 
i forhold til omsætningen i de enkelte lande. Danmark skal være proaktiv for 
at få en sådan aftale igennem EU. 

 
Robust økonomi og et bæredygtigt erhvervsliv 

Radikale Venstre vil arbejde for en at skabe en robust dansk økonomi og et 
bæredygtigt erhvervsliv som grundlag for at udvikle det danske 
velfærdssamfund og skabe en bæredygtig omstilling. 

 
Mere rimelige regler for gensidig forsørgerpligt

Radikale Venstre mener, at den gensidige forsørgerpligt i mange tilfælde 
rammer for hårdt og for skævt og bl.a. fører til, at mange rammes urimeligt, 
hvis ægtefællen går fra ledighed til arbejde eller øger sin indtægt. Dette 
virker særligt uretfærdigt for modtagere af permanent offentlig forsørgelse. 

Radikale mener fortsat, at det er rimeligt, at ægtefæller og samlevende har 
et ansvar for hinanden, men ønsker reglerne for gensidig forsørgerpligt 
ændret, så de bedre afspejler om ydelsen er midlertidig eller permanent, om 
ægtefællen er under pensionsalderen, og så der altid er en rimelig gevinst 
ved, at familiens indtægter øges. 

 
Arbejdsgiverbetalt cykel 

En arbejdsgiver bør kunne stille en cykel til rådighed for en ansat til brug for 
cykling til arbejde og betale for den løbende vedligeholdelse af cyklen uden 
at den ansatte skal beskattes af dette. Den ansatte kan også bruge cyklen til 
private formål uden skattemæssige konsekvenser. 
 

 
Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor 

Ligestilling og ligebehandling: Lige muligheder for job 

Radikale Venstre ønsker et samfund, hvor der ikke diskrimineres. Hvor man 
vælges på sine meritter, og ikke fravælges på grund af sit køn, sin etnicitet, 
sit handicap, sin seksualitet, sit udseende og sin alder. 

Radikale Venstre foreslår derfor et forsøg, hvor alle jobansøgninger til 
offentlige myndigheder, institutioner og virksomheder bliver anonymiseret, 
således kun kvalifikationer gives, og hverken køn, alder og etnicitet afsløres. 
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Det vil ikke blot fremme ligestilling og anti-diskrimination, det vil også give 
alle ansøgere en følelse af retfærdighed og fair play. 

 
Skattefri hensættelser til nyansættelser i nystartede 
virksomheder 

Radikale Venstre foreslår skattefri hensættelser til nyansættelser i 
nystartede virksomheder. 

I de først 5 år af en virksomheds levetid skal det være muligt at foretage 
hensættelser til nyansættelser. Virksomheden skal bruge hensættelserne 
inden for 3 år. Der skal etableres regler mod misbrug. 
 

 
Reducer administrativt bøvl for små virksomheder 

Radikale Venstre vil reducere administrativt bøvl for små virksomheder. 

I Radikale Venstre vil vi arbejde for at ingen regler vedtages eller ændres 
uden at det positivt er drøftet; 

• Om reglerne skal gælde for både store og små virksomheder eller om 
de ikke kunne gøres enklere for de små 

• Om tidsfrister er historisk bestemte eller om der kunne skabes større 
fleksibilitet for de små. 

• Om tilgængeligheden på it-systemerne, telefonservicen og mail hos for 
eksempel skat er tilstrækkelig og støtter de små virksomheder 

• Om vejledningerne og websites er intuitivt forståelige og udformet så de 
rent faktisk understøtter de små virksomheder 

 
Fokus på virksomhedernes bidrag til Verdensmålene 

Radikale Venstre vil øge fokus på virksomhedernes bidrag til 
Verdensmålene. 

Forbedre mulighederne for at tiltrække internationalt talent 

Radikale Venstre vil øge mulighederne for at tiltrække internationalt talent 
bl.a. gennem en forbedret ”forsker”- og ”Green Card” ordning fx lavere 
beløbsgrænser og bedre forhold for partner og børn. 
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Radikale Venstre vil styrke konkurrencen i finanssektoren 

Radikale Venstre foreslår at Konkurrencerådet skal udarbejde en 
konkurrenceredegørelse for den finansielle sektor, herunder for 
betalingstransaktioner og konto-til kontooverførsel, samt komme med 
forslag, der øger konkurrencen således at der skabes bedre produkter til 
forbruger og virksomheder, samt at strukturtilpasninger, innovation og den 
teknologiske udvikling fremmes. 

Radikale Venstre foreslår desuden at Konkurrencerådet i samarbejde med 
Finanstilsynet gennemgår den finansielle regulering for at komme med 
forslag til en mere forenklet regulering, der på en gang sikrer finansiel 
stabilitet, konkurrence og samfundsmæssige hensyn. 
 

Øget offentlig forskning med fokus på bio/pharma, it og 
grønne teknologier 

Radikale Venstre vil øge offentlig forskning fra 1% til 1,5% med fokus på 
bio/pharma, it og grønne teknologier. 

 

Erhvervsfremme med fokus på værdiskabelse og 
bæredygtighed 

Erhvervsfremme skal foregå ved at påvirke markedet gennem gode 
rammebetingelser med særligt fokus på værdiskabelse og bæredygtighed i 
alle politikområder. 

 

Forbud mod bettingreklamer 

Radikale Venstre vil arbejde på at forbyde bettingreklamer. Selvom fritids- 
og kulturtilbud støttes af midler fra betting, så er det ikke en forsvarlig 
begrundelse for den aggressive markedsføring, og som i sidste ende bringer 
borgere ud i personlige økonomiske tragedier. 
 

Mulighed for at ansøge om at blive kontantløs butik i alle 
døgnets timer 

Radikale Venstre vil arbejde for en udvidelse af tidsrum og sted for 
kontantløse butikker. En frivillig ordning, hvor butikker kan vælge kun at 
modtage betaling via betalingskort og andre digitale midler. Dermed undgår 
butikkerne større administration, håndtering af og fragt af kontanter til 
banken samt går foran i kampen mod hvidvask af kontanter. I aftalen skal 
socialt udsatte og andre sårbare borgeres muligheder for betaling 
tilgodeses. 
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Au pairer i Danmark skal have stærkere rettigheder 

Radikale Venstre vil arbejde for, at au pairer i Danmark skal have stærkere 
rettigheder. 

Radikale Venstre vil arbejde for:  

• At den toårige opholdstilladelse tilknyttes au pairen og ikke knyttes til 
værtsfamilien, som det er i dag 

• At det er godkendte bureauer, der skal formidle kontakten mellem au 
pairen og værtsfamilien 

• At sænke aldersgrænsen for, hvem der kan være au pair, fra højst 30 til 
højst 25 år 

• At aflønningen kommer på niveau med en relevant dansk mindsteløn, 
fraregnet værdien af kost og logi 

 

Send strukturreformen til gennemsyn 

Radikale Venstre ønsker, at strukturreformen fra 2007 bliver evalueret ved et 
grundigt gennemsyn. Der er brug for at få afklaret, hvilke konsekvenser 
centraliseringerne til de større byer gennem kommunalreformen, 
domstolsreformen, politireformen m.v. har haft for nærdemokratiet og livet i 
de tyndt befolkede dele af landet. 

Med afsæt i det kommende gennemsyn, og i de afgrænsede evalueringer 
der allerede er gennemført, skal der tages konkrete initiativer med henblik 
på at styrke det lokale demokrati og livet i de tyndt befolkede egne. 

 

Fasthold planlovens forbud mod hypermarkeder 

Radikale Venstre vil fortsat arbejde for, at det ikke er muligt at etablere 
hypermarkeder uden for de større byer. Det åbne land er en knap ressource 
i Danmark, og såvel landskabelige hensyn som hensynet til offentlig 
transport, miljø, klima og infrastruktur taler efter Radikale Venstres opfattelse 
imod at etablere sådanne kæmpecentre. 

 

Styrk EU's digitale indre marked 

Radikale Venstre vil styrke EU’s digitale indre marked og herigennem øge 
konkurrencen for offentlige indkøb.
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Robuste ankerpunkter for statsligt engagement i kulturlivet 

Radikale Venstre vil arbejde for, at staten sikrer en mere harmonisk, 
dynamisk og robust udbredelse af institutioner der kan fungere som 
ankerpunkter for det statslige engagement via samfinansiering og via en 
proaktiv dialog med kommunerne, f.eks. i forbindelse med indgåelse af 
Regionale Kulturaftaler. Det kan for eksempel ske ved oprettelse af nye 
egnsteatre, regionale spillesteder eller helt nye typer statsstøttede 
institutioner. Det er et væsentligt mål for nye institutioner at skabe grundlag 
for professionelle kunstneriske miljøer og dermed adgang til udøvende og 
skabende kunst i hele landet. 
 

Opprioritering af Sosu-uddannelsernes kreative indhold 

Radikale Venstre vil have undersøgt tilstanden for ældreplejens tilbud af 
kreativ, kunstnerisk og fysisk udfoldelse og fællesskab herunder Sosu 
uddannelsernes prioritering af de faglige kreative kompetencer.  

Radikale venstre vil som princip arbejde for at samfundet bliver et 
fællesskab med plads til og brug for alle. Kunst og kulturoplevelser skaber 
fællesskab, hvor der er plads til og brug for også de ældste. De ældre har 
brug for fællesskab sammen med hinanden og med deres plejere. Derfor 
skal sosu uddannelserne opprioritere færdighederne i at skabe et fællesskab 
omkring kulturoplevelser og kreativ udfoldelse. Ældre borgere skal ikke 
sidde alene foran hvert sit fjernsyn. 

 

Udvidelse af den offentlige sektors gennemførelse af FN’s 
verdensmål 

Radikale Venstre vil arbejde for, at det offentlige – staten, regioner og 
kommuner - med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål i videst muligt omfang 
sikrer, at disse mål også udstrækkes til og indarbejdes i de 
institutioner/selskaber i den private sektor, som det offentlige udpeger 
repræsentanter til eller indgår partnerskaber/aftaler med. 
 

En retfærdig lov om sygedagpenge 

Radikale Venstre vil arbejde for en ændring af § 27, nr. 3, stk. 1 i lov om 
forlængelse af sygedagpenge. Som det er nu, skal en læge med sikkerhed 
kunne udtale, at en person vil være arbejdsdygtig indenfor 134 uger.  

Dette betyder, at mennesker med et uafklaret sygdomsforløb bliver frataget 
retten til sygedagpenge på trods af, at de er i et ofte positivt forløb. Fordi 
ingen læge med sikkerhed kan udtale, at de vil være arbejdsdygtige indenfor 
134 uger. Det skal i stedet være en lægefaglig vurdering uden 
tidsfastsættelse, der skal ligge til grund for afgørelsen. 
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Et fremtidssikret dagpengesystem 

Radikale Venstre anerkender, at der er behov for at fremtidssikre 
dagpengesystemet på længere sigt, så det fortsat er meningsfuldt for alle at 
være medlem af en a-kasse. Ellers går bunden ud af systemet og 
undergraver flexicurity-modellen. En fremtidssikring af dagpengesystemet 
skal være økonomisk ansvarlig. 

 

Børn, unge og uddannelse 

Giv dispensation til kandidatreglen 

Radikale Venstre mener, at uddannelse er en ret, uanset om man tidligere 
har taget en kandidatuddannelse. Radikale Venstre vil derfor indføre en ret 
til at søge ny uddannelse på lige vilkår med øvrige studerende seks år efter 
endt kandidatuddannelse. 

 

Opgør med fremdriftsreformen 

Radikale Venstre ønsker et opgør med fremdriftsreformen for de 
videregående uddannelser og ønsker at fjerne den mekanisme, som straffer 
uddannelsesinstitutionerne økonomisk, hvis ikke de leverer på det konkrete 
mål om de studerendes gennemførselstid. 

 

Styrkelse af sprog 

Radikale Venstre vil arbejde for at sikre fødekæden for sprog. Det skal ske 
ved at få indført flere sprogfag i grundskolen og på ungdoms-, 
erhvervsfaglige og øvrige uddannelser herunder med mulighed for at tage 
flere sproglige valgfag og oprette mindre hold. De humanistiske uddannelser 
på universiteterne skal styrkes, så Danmark får et levedygtigt forskningsmiljø 
for antikke og moderne sprog og kulturer. 

 

National standard for prøven i Almen Sprogforståelse (AP) 

Radikale Venstre ønsker at prøven i AP fastlægges ud fra en central 
vejledning og ikke som nu, hvor hver enkelt skole udarbejder deres egen 
version af en intern prøve. Det skal ske for at sikre elevernes retssikkerhed. 
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Hvordan står det til med de kreative og kunstneriske fag i 
skoler og daginstitutioner? 

Radikale Venstre vil have undersøgt tilstanden af de kreative og 
kunstneriske fag i pædagog- og læreruddannelse, i daginstitutioner og på 
skoler og i de kommunale fritidstilbud. Dele af dette kan måske dækkes af 
spørgsmål til de relevante ministre, mens andet kræver iværksættelse af en 
egentlig undersøgelse eller evaluering. Følgende fem punkter skal 
undersøges. 

1. Pædagoguddannelsens vægtning af kunst/kultur/kreative kompetencer. 
Hvor stor en andel af pædagogstuderende vælger fag der giver kunst- 
og kulturkompetencer? 

2. En undersøgelse af dagtilbuddenes vægtning af kunst- og 
kulturaktiviteter med børnene. Hvilke aktiviteter benyttes? Bruger 
pædagogerne deres kreative kompetencer med børnene? 

3. En undersøgelse af læreruddannelsens indhold i fagene billedkunst, 
håndværk & design og musik. Hvor mange studerende vælger disse 
fag? 

4. En undersøgelse af folkeskolens praksis på kunst- og kulturfag. Hvor 
stor en andel af fagenes underviserne har den relevante uddannelse? 

5. Hvordan er tilslutning til kommunale musik- og kulturskoler? 

 

 

Sundhed og etik  

Ensartede rettigheder uanset type af misbrug 

I dag behandles misbrug under forskellige lovgivninger og uden krav om 
standarder, hvilket resulterer i uens hjælp til borgeren. F.eks. foregår hele 
alkoholbehandlingen, også den sociale del, under Sundhedsloven, hvorimod 
det er opdelt for stofbehandling. Det gør at en stofmisbruger kan klage hvis 
han/hun får afslag på døgnbehandling, hvorimod en alkoholiker ikke kan.  

Radikale Venstre ønsker en reform at den nuværende misbrugsbehandling, 
således at der opnås en ens og forenklet lovgivning for alt misbrug, uanset 
om det er alkohol, stoffer eller ludomani, og ensrettede standarder på tværs 
af kommunerne, som vil styrke borgerens retssikkerhed. 

 
Det specialiserede socialområde, samt socialpsykiatrien 
bør placeres i regionerne 

Radikale Venstre vil arbejde for, at det specialiserede socialområde, inklusivt 
tilbud til mennesker med udviklingshandicap, samt at socialpsykiatrien 
placeres i regionerne. 
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Tidlig forebyggelse giver sundere børn og bedre liv 

Radikale Venstre støtter op om de tidlige strukturelle forebyggende 
indsatser, som øger chancerne for at børn fødes fysisk og mentalt sunde og 
dermed får den bedste start på livet. 

Der bør være fokus på ”før graviditets samtaler”, et generelt kvalitetsløft af 
Sundhedsplejen, styrkelse af kommunikation og samarbejde mellem 
sundhedssystem og socialvæsen (f.eks. ved at indføre elektroniske svangre-
journaler, som med forældrenes accept kan tilgås både i sundhedsvæsenet 
og i socialvæsenet).  

Endvidere øget forskning i alkohol, tobak, rusmidler og medicins skadelige 
virkning på ufødte. 

 

Styrk forebyggelse af og forskning i overvægt 

Radikale Venstre mener, at sundhedsvæsenets forebyggende indsatser skal 
styrkes og have fokus på stærke, funktionelle og sunde kroppe. 

Indsatserne bør centrere sig om andet og mere end vægttab og effektivt 
fremme fysisk aktivitet, sund kost, mindre stigma og velfungerende sociale 
relationer hos den enkelte. 

Landsmødet opfordrer derfor Folketingsgruppen til at arbejde for, at der 
afsættes midler til forebyggelse af overvægt i den kommende 
sundhedsreform. Dette skal være såvel forebyggende og borgerrettede 
indsatser som en regulær forskning i betydningen af nærmiljø og sociale 
relationer, herunder forskning i, hvad der bidrager til sundhed på den lange 
bane, samt de langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser af stigma og 
risikoen for at udvikle spiseforstyrrelser som en konsekvens af interventioner 
mod svær overvægt. 

 
Hæv aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år 

Danske unge har i årevis indtaget en kedelig førsteplads i Europa, når det 
kommer til at drikke sig fulde. Det har en lang række negative konsekvenser 
– først og fremmest for de unge selv. I dag kan 16-17 årige købe 
alkoholprodukter med et indhold på op til 16,5 % alkohol – dvs. øl, vin og 
diverse spiritussodavands produkter, der er målrettet unges smag.  

Vidensråd for Forebyggelse peger imidlertid på, at en hævet 
salgsaldersgrænse på 18 år for køb af al alkohol er et veldokumenteret, 
målrettet værktøj, hvis man ønsker at udskyde debutalderen og gøre op med 
fuldskabskulturen. 

Radikale Venstre vil derfor arbejde for at hæve aldersgrænsen for køb af al 
alkohol i detailhandlen til 18 år. En sådan 18 års grænse vil følge den 
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europæiske norm, da Danmark er ét af kun fem lande i EU, som holder fast 
i, at 16-årige kan købe alkohol. 

 
Lægehjælp er en menneskeret 

Radikale Venstre mener at alle mennesker har ret til lægehjælp, inden for 
almen praksisområdet, uanset hvilket opholdsgrundlag man befinder sig på i 
Danmark, og ønsker at følge Institut for Menneskerettigheders anbefalinger. 
Radikale Venstre tager til efterretning at Institut for Menneskerettigheder 
mener at den nuværende sundhedslov især rammer gravide og børn, der 
ikke tør henvende sig til sundhedsvæsenet som uregistrerede migranter. 

 

Omskæring skal være frit og eget valg for myndige borgere 

Radikale Venstre vil arbejde for, at omskæring af umyndige forbydes, og at 
omskæring af drenge dermed ligestilles med omskæring af piger i 
straffeloven. 

Forbuddet skal gælde al omskæring af drenge under 18 år samt af voksne 
mænd, der ikke har givet deres samtykke. Medicinsk omskæring med 
begrundelse i et sundhedsproblem, f.eks. forhudsforsnævring, skal undtages 
for forbuddet. 

 
Omskæring skal være frit og eget valg for myndige borgere 

Radikale Venstre vil arbejde for, at omskæring af umyndige personer med 
biologisk mandlige kønsorganer forbydes.  

Forbuddet skal gælde al omskæring af personer med biologisk mandlige 
kønsorganer under 18 år samt af voksne med biologisk mandlige 
kønsorganer, der ikke har givet deres samtykke. Medicinsk omskæring med 
begrundelse i et sundhedsproblem, f.eks. forhudsforsnævring, skal undtages 
for forbuddet. 

 

Afgift på tilsat sukker 

Radikale Venstre vil arbejde for højere afgifter på sukker for derved at 
modvirke fedme, multisygdom og begrænse ulighed i folkesundheden. 
Afgiftsforhøjelsen skal gennemføres på en måde, så de administrative 
byrder for erhvervslivet minimeres. 
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Mere dyrevelfærd i produktionen 

Radikale Venstre mener, at der skal stilles højere krav til dyrevelfærd inden 
for fødevareproduktion. Der skal stilles højere krav til plads til det enkelte dyr 
samt til foder og sundhed. Danmark skal være et foregangsland, når det 
kommer til bæredygtig fødevareproduktion og salg af animalske fødevarer. 

 
 

Miljø, klima og trafik 

Danmark skal fortsat arbejde målrettet for at leve op til 
Parisaftalen 

Radikale Venstre vil styrke den grønne omstilling for målrettet at leve op til 
målsætningerne i Paris-aftalen. Radikale Venstre vil med fiskale 
instrumenter fremme vedvarende energi og reducere brugen af fossile 
brændstoffer. 

Radikale Venstre vil desuden arbejde for, at der på kommunalt og regionalt 
plan skal stilles krav om forpligtende klimahandlingsplaner. 

 

Forbud mod nysalg af benzin- og dieselbiler i EU fra 2025 

Radikale Venstre arbejder for, at alt nysalg af benzin- og dieselbiler i EU skal 
ophøre senest 1. januar 2025. 

Forbuddet omfatter alle køretøjer, der ikke indgår i landenes beredskaber, 
herunder også motorcykler og knallerter m.m. 

Det betyder, at det fra denne dato er forbudt at importere og sælge nye 
fossildrevne biler i EU. 

 

Stop brug af fossile brændstoffer i EU 

Radikale Venstre vil arbejde for et stop for brug af fossile brændstoffer i EU. 
Det skal ske ved at arbejde for et reduktionsmål på 70 % for drivhusgasser i 
2030 sammenlignet med 1990 og opbygning af vedvarende energikilder i 
hele EU. 

 

Oliestop i EU 

Radikale Venstre mener, at Danmark i EU skal arbejde for, at der af hensyn 
til klimaet ikke gives nye tilladelser til at udvinde fossile brændsler i 
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medlemslandene, som gælder til efter 2040. EU har som mål at være CO2-
neutral i år 2050, derfor er det et skridt i den forkerte retning at blive ved 
med at udvinde fossile brændsler i undergrunden på et tidspunkt, som 
rækker udover denne periode. 

 

Bæredygtighed i landbrugsstøtten 

Radikale Venstre ønsker at udnytte EU’s landdistriktsmidler fuldt ud til 
landbrug, der understøtter klima- og biodiversitetsvenlig drift. Støtten skal 
således bl.a. være betinget af kvantificerbare grønne klimagas-reducerende 
tiltag, som bidrager til en miljørigtig udvikling indenfor landbrug og skovbrug. 
Det samme bør tænkes ind i forbindelse med udformning af nye 
jordreformer. 

 

Omstil landbruget til en væsentlig aktør i løsningen af 
klimaforandringerne 

Radikale Venstre skal være med til at sikre reelle reformer af landbruget, så 
dette kan indgå som en positiv og væsentlig aktør frem mod CO2-neutralitet 

Dette kan bl.a. gøres ved at: 

Dyrkningsmetoderne i landbruget omlægges henimod genopretning af 
jordens humusindhold og væk fra automatsprøjtning mod ukrudt, kunstig 
gødning, svampe- samt skadedyrsbekæmpelse. 

EU-støtten omlægges, så landmændene motiveres til omlægningen og 
holdes skadesløse i omlægningsårene. 

Jordens humusindhold og kulstofbinding måles løbende. 

 
Fremme af produktion og efterspørgsel efter 
plantebaserede fødevarer 

Klimareduktioner i fødevareproduktionen kan især opnås ved ændring af 
madvaner. 

Radikale Venstre vil arbejde for at fremme efterspørgslen efter klimavenlige 
fødevarer samt forskning i og udvikling af non-animale kødalternativer i 
storskala. 

Radikale Venstre skal også blive ved med at udfordre logikken i at 80% af 
Danmarks landbrugsareal benyttes til at dyrke foder. Danmark behøver ikke 
at fortsætte med at være en af verdens topscorer når det kommer til 
kødindtag per indbygger.
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Genopretning af vandmiljø og grundvandssikring 

Radikale Venstre ser med stor bekymring på tilstanden af grundvandet og 
vandmiljøet i Danmark. 

Radikale Venstre mener at grundvandet og vandmiljøet skal sikres for 
fremtidige generationer. 

Udledningerne fra rensningsanlæg, landbrug, gartnerier, industri, mm. skal 
nedbringes. Der skal lyttes til ekspertrådene om at opstille større krav til 
grænseværdier. 

 

Gør Øresund til marin nationalpark i samarbejde med den 
svenske regering 

Radikale Venstre vil gøre Øresund til marin nationalpark i samarbejde med 
den svenske regering. 

Øresund klarer sig godt set i forhold til resten af de danske have, ikke mindst 
som følge af forbuddet mod bundtrawl. Radikale Venstre ønsker dog især at 
begrænse de skadelige effekter af sandsugningen og urenset spildevand i 
Øresund, som er til skade for vitale fouragerings- og opvækstområder for en 
lang række fiskearter. 
 

Stop fældningen af regnskoven i Amazonas 

Radikale Venstre vil arbejde for, at der på EU-niveau udarbejdes en strategi 
for at bevare regnskoven i Amazonas. Strategien skal sikre, at de berørte 
sydamerikanske landes økonomi fortsat kan udvikle sig. 
 

70%-målsætningen skal omfatte danskernes globale CO2-
aftryk 

70%-målsætningen dækker pt. kun udledningen af CO2 på dansk grund. 

Radikale Venstre ønsker, at målet skal omfatte danskernes samlede 
udledning af drivhusgasser for at sikre, at vi ikke blot flytter udledningen til 
andre lande. 

Det betyder f.eks., at CO2 fra importerede varer og internationale flyrejser 
skal nedbringes tilsvarende. Det gør opgaven større, men til gengæld vil 
70%-reduktionen blive reel. 
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Bevar biodiversiteten 

Radikale Venstre vil arbejde for biodiversitet på nationalt, europæisk og 
globalt plan. Det skal ske gennem bevarelse og genetablering af 
naturområder, fredninger af flora og fauna, forebyggelse af krybskytteri og 
regeringer skal sikre, at gamle husdyrracer, afgrøder, frugter og grøntsager 
bevares for eftertiden. 

 

Retten til sundt miljø og mangfoldig natur skal sikres i 
Grundloven 

Radikale Venstre arbejder for sikre naturen og det sunde miljø i Grundloven. 
Ændringerne skal sikre, at enhver er berettiget til et sundt miljø og til en 
natur, der opretholdes i sin mangfoldighed og produktionsevne. Desuden 
skal det sikres, at naturens ressourcer skal disponeres ud fra langsigtede og 
alsidige betragtninger, som værner om denne ret for kommende 
generationer. 

Borgerne skal desuden sikres ret til viden om naturens og miljøets tilstand 
og om virkningerne af indgreb i naturen, således at det er muligt at beskytte 
naturen for indgreb med negativ påvirkning. 

 

Klimapotentialet i boligmassen skal udnyttes 

Radikale Venstre arbejde for en opdatering af byggereglementet, der sikrer 
mere fokus på de andre faser i byggeprocessen end brugsfasens 
energiaftryk 

Dette kan gøres ved at: 

• Sikre regulering af en bygnings klimaaftryk, så der i 
bygningsreglementet indføres en regulering af en bygnings klimaaftryk i 
hele dens levetid, samt øvre grænser på dette aftryk per m2.  

• Arbejde for at den nye bæredygtighedsklasse som bliver indført, bliver 
så ambitiøs som mulig. 

• Have større fokus på renovering af den eksisterende bygningsmasse  
• Arbejde for at skabe bedre støtte og/eller lånemuligheder ved 

energioptimering, fremfor nybyg.  
• Fremme træbyggeri, evt. via en fond for en periode, da træ er det 

eneste byggemateriale med netto-negativ CO2 emission.  
• Skabe bedre muligheder for styringen og logistikken indenfor genbrug 

af materialer – fx gennem en materialebank. 
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Målrettet indsats for bierne 

Radikale Venstre vil arbejde målrettet for at forhindre kollaps af bestanden af 
bier såvel i Danmark som i EU. 

Dette arbejde omfatter dels minimering af pesticider, forbud mod de mest 
problematiske pesticider og dels etablering af naturarealer, der styrker de 
forskellige bi-arters levesteder og overlevelsesmuligheder. 

 

Klima- og biodiversitetskriserne er en akut nødsituation 

Radikale Venstre mener, at de aktuelle klima- og biodiversitetskriser er 
nødsituationer, som den til hver en tid siddende regering skal håndtere som 
akutte kriser. 

Der er behov for at håndtere den aktuelle situation som en regulær krise på 
linje med Covid 19, hvor der med samme alvor, ressourcer og høj hastighed 
gennemføres tiltag, der kan mindske konsekvenserne af de katastrofer, vi 
står overfor. Der er behov for en akut tilgang samtidig med, at der 
planlægges langsigtet og bæredygtigt. 

 

Mere sammenhængende vild natur 

Radikale Venstre vil styrke den sammenhængende, vilde natur i Danmark. 

Det kan blandt andet ske med faunapassager, der giver dyrene plads til at 
bevæge sig frit og uhindret. Faunapassager langs levende hegn, vandløb og 
skove understøtter levesteder for flest mulige arter og bidrager dermed til 
biodiversiteten. 
 

Mere skov – både urørt skove og dyrkede skove 

RV skal arbejde for at der hurtigst muligt bliver skab mere skov. Dette 
gælder både urørt skov og drevet skov.  

Den langsigtede politiske plan der er på nuværende tidspunkt, er at der ved 
udgangen af det 21. århundrede skal være 20-25% skov i DK, fremfor de 
14% som det er i dag.  

RV skal arbejde for at der mindst kommer 25% og gerne 30%. RV skal også 
arbejde for at dette sker hurtigere end først ved århundrede skiftet, da det er 
indenfor de næste 10-20 vi virkelig kan gøre en forskel i klimakampen. 
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Beskatningen af CO2 skal øges og flyttes fra 
forbrugerleddet til produktions- eller importledet. 

Radikale Venstre mener, at CO2 afgifterne skal øges og udformes med 
incitamenter, der  

1) Får virksomhederne til at konkurrere om at producere med mindst mulig 
CO2 udledning. Og ikke konkurrere om at flytte til det land, hvor de kan 
udlede billigst muligt.  

2) Får forbruget til øges for produkter, der udleder mindre CO2 og mindskes 
for import fra lande uden CO2 afgift. 

CO2 afgifterne skal udformes, så de dels belaster udledning af CO2 
uafhængigt af, hvor udledningen foregår, dels pålægges så tæt ved CO2 
kilden som muligt. Målet er, at beskatningen skal være ens i hele EU og at 
import af varer og tjenester fra lande udenfor EU, der ikke har 
sammenlignelig CO2 afgift, pålægges en ”carbon border tax”. 

 

Elpriserne skal hele tiden følge omkostningerne 

Der skal opbygges en standardiseret infrastruktur til informationsdeling i el-
distributionen, så hele Danmark kan få fleksible elpriser.  

Priserne på el skal variere efter de aktuelle produktionsomkostninger, inkl. 
CO2 afgift på sort brændsel og dermed sænke prisen på el, når der 
produceres med vedvarende energi. 

 

Afvikling af tilskud til afbrænding af biomasse 

Radikale Venstre vil arbejde for at afvikle al tilskud til afbrænding af 
biomasse. Formålet er at fremme grøn strøm produceret af vindmøller og 
solceller fremfor afbrænding af biomasse. En kommende CO2-afgift bør 
ligeledes pålægges biomasse. 

 

Central planlægning og koordinering af infrastruktur for 
opladning af elbiler. 

Radikale Venstre ønsker en central planlægning og koordinering af 
infrastruktur for opladning af elbiler. 

Radikale Venstre mener, at der skal stilles krav til el-distributionsselskaberne 
om at forbedre infrastrukturen, så elnettet overalt kan levere tilstrækkeligt 
med el til det nødvendige antal ladestandere.  
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Da distribution af el har karakter af naturligt monopol, skal der etableres et 
veldefineret grænsesnit til nettet, tekniske og digitale standard for tilslutning, 
åben adgang for alle og priserne skal være omkostningsbaseret. Det 
offentlige skal kunne yde lån eller tilskud til at fremme infrastrukturen. 
Tekniske standarder for batterier, ladere og elnettet skal fremmes mest 
muligt ligesom de dertil svarende digitale standarder. Med den baggrund 
skal udviklingen være markedsbaseret ligesom telekommunikation 

 

Aftrap kommunale minimumsnormer for parkeringspladser 

Radikale Venstre vil at arbejde for, at man i kommunerne skriver 
minimumsnormen for parkeringspladser ud af kommuneplanerne. 

Mængden af parkeringspladser, der bygges til en given bygning, bør være 
op til hvem end der bygger den som så kan foretage en vurdering af 
efterspørgslen i stedet for at være tvunget til at bygge en vis mængde 
parkeringspladser. Dette vil formindske udbuddet af parkeringspladser 
steder hvor de ikke kan betale sig for dem der bor der eller driver forretning, 
og naturligt gøre det dyrere at parkere i byerne så der kommer færre biler. 
Samtidig vil en reduktion i mængden af parkeringspladser betyde mere 
plads til at bygge billigere boliger i de store danske byer og et pænere 
bybillede. Aftrapningen skal ske over en periode på et par år, for ikke at give 
nye bygninger en urimelig konkurrencefordel. 

 

Befordringsfradraget skal ikke være en forureningsgulerod 

Radikale Venstre vil arbejde for, at befordringsfradraget, hvor det giver 
mening, erstattes af tilskud til køb af elcykel, til installation af ladestandere 
eller til gratis pendlerkort. 

 

Start forsøg med roadpricing og bliv foregangsland på ny 

Radikale Venstre ønsker, at Danmark bliver et teknologisk foregangsland 
ved at gøre forsøg med at indføre differentieret roadpricing i Danmark. 

 

Omstil alle indenrigsfærger til fossilfri drift senest 2030 

Radikale Venstre arbejder for, at alle danske mindre færgeruter i dansk 
farvand er fossilfri senest 2030. Det kræver ombygning og nybygning af 
færger i Danmark. Teknologien er allerede til rådighed, så det handler om at 
skalere den yderligere til de større færger og afsætte de fornødne midler til 
omstillingen.
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Etablering af super-samkørselspladser ved 
motorvejstilkørsler 

Radikale Venstre skal arbejde for at øremærke en pulje, der kan sikre 
etablering af en række super-samkørselspladser ved motorvejstilkørsler. 
Disse super samkørselspladser skal dels aflaste trafikken i byområderne, 
ved at der etableres attraktiv kollektiv trafik, flex-trafik og adgang for cyklister 
til samkørselspladserne. 

På samkørselspladserne skal der være samkørselsordninger, der kan samle 
bilisterne i færre biler på motorvejene. 

Desuden skal samkørselspladserne understøttes med attraktive p-forhold for 
elcykler og elbiler.

 
Fremtiden er også på skinner 

Radikale Venstre ønsker at investere langsigtet i den kollektive trafik, 
herunder at investere i det danske skinnenet, både til de kortere strækninger 
inden for de danske byer, til de længere strækninger mellem dem og til et 
europæisk højhastighedsnet, som kan udgøre et alternativ til flytransport. 

 
30 procent mindre biltrafik i 2030 

Radikale Venstre vil aktivt arbejde for, at privatbilismen i Danmark i 2030 er 
reduceret med 30% til fordel for mere bæredygtige løsninger på behovet for 
at mødes og være mobile. Det skal ske gennem en kombination af bedre 
virtuelle mødemuligheder, koordineret by- og regionplanlægning, afgifter og 
tilskud til den kollektive trafik, cykelinfrastruktur, delebilsordninger og 
reduktion af yderligere udbygninger af motor- og landeveje. 

 

Forbedrede finansieringsmuligheder ved boligrenovering i 
landdistrikter 

Radikale Venstre vil arbejde for forbedrede finansieringsmuligheder for 
energirenoveringer i landdistrikterne. I landdistrikterne er det stadig 
almindeligt med varmeforsyninger, der anvender fossile brændstoffer, som 
belaster klimaet. 

Afskaf vindmølleloft 

Radikale Venstre vil arbejde for en afskaffelse energiaftalen fra 29. juni 2018 
krav om loft over antallet af landvindmøller, som det er foreslået af 
Klimarådet 6. maj 2020. Klimarådet opfordrer regeringen til at sløjfe loftet 
over landmøllerne og på den måde sikre både arbejdspladser og mere grøn 
energi. 
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Fortsættelse af det teknologineutrale udbud 

Radikale Venstre vil arbejde for at bibeholde det teknologineutrale udbud 
som aftalt i energiaftalen i 2018 og med den samme pulje penge. 

 

Radikale Venstre skal arbejde for bæredygtige offentlige 
indkøb 

Offentligt indkøb er en kæmpe muskel, og Radikale Venstre skal arbejde for 
at denne muskel stimulerer grønne industrier samt fokus på 
livscyklusforbrug og ikke kun økonomiske og miljømæssige omkostninger 
ved indkøb. 

Radikale Venstre skal lægge sig op ad Concitos anbefalinger hvad angår 
offentligt forbrug, og vi skal således arbejde for; 

• Krav om åbenhed i forhold til vægtning af bæredygtighed samt en 
lovfæstet minimumsvægtning af bæredygtighed. 

• Offentlige indkøb skal konsekvent forudsætte(kræve) totalomkostnings- 
(økonomi) og livscyklusanalyser (klima og miljø påvirkning) og sigte 
mod både grøn og sort bundlinje.  

• Anlægsloftet er uhensigtsmæssigt som det er, da grønne indkøb (fx 
byggeri) kan være dyrere at indkøb, men billigere at drifte og 
vedligeholde. Det samme gælder budgetloven. Vi skal investere i 
langsigtede, holdbare løsninger, og det kan kræver en vis fleksibilitet 
mellem budgetår. 

 

Forbyd sprøjtemidler i private haver og på offentlige 
områder 

Radikale Venstre ønsker at sikre en fortsat adgang til rent drikkevand direkte 
fra hanen og for et sundt miljø med bred artsdiversitet. Derfor vil Radikale 
Venstre forbyde brugen af sprøjtemidler i private haver og på offentlige 
områder. 

 

Bedre lånemuligheder til omlægning af 
spildevandskloakering 

Radikale Venstre skal arbejde for at sikre, at de finansieringsregler tilpasses, 
så de ikke forhindrer forsyningsselskaberne i at foretage vigtige og 
nødvendige opgraderinger af kommunal infrastruktur, i særdeleshed 
spildevands- og kloaknet. 
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En mulig løsning kan være at sikre, at kommunerne får mulighed for at tage 
lån med en løbetid, der i højere grad afspejler anlæggenes reelle levetid, fx 
75 år. 

En alternativ løsning kan være at skabe sikkerhed for refinansiering og 
samtidig give mulighed for, at de reelle finansieringsomkostninger i højere 
grad kan indregnes i vandafgifterne gennem (mindre) takststigninger, der 
fastsættes af kommunalbestyrelserne. 

 

EU og udenrigspolitik 

Giv EU-parlamentet indflydelse på EU’s flerårige budget 

Radikale Venstre mener, at forhandlingerne om EU’s flerårige finansielle 
ramme skal forhandles efter den almindelige lovgivningsprocedure, så 
Parlamentet og Rådet sidestilles og Parlamentet dermed får reel indflydelse 
på EU’s budget. 

EU’s flerårige finansielle ramme (FFR), er et af de mest betydningsfulde 
stykker politik, som fastsætter de finansielle rammer for det europæiske 
samarbejde for en periode på 5 til 7 år. Selvom de konkrete initiativer 
forhandles årligt, fastsætter FFR den økonomiske prioritering mellem hvert 
politikområde. På trods af det flerårige budgets betydning kan Parlamentet 
kun vedtage eller forkaste rådets forslag.  

Retten til at indstille ændringsforslag er forbeholdt Rådet. Som den eneste 
direkte valgte institution i EU, er parlamentet en vigtig repræsentant for EU’s 
befolkning, og bør have langt større indflydelse over vigtige politiske 
områder som FFR. En sidestilling mellem de to lovgivende organer, vil derfor 
sikre en mere demokratisk forankring af EU’s budget. 

 

Gør sundhed til en EU-kompetence 

Radikale Venstre ønsker at gøre sundhed til et EU-kompetenceområde. Med 
den seneste pandemi for øje står det klart, at der er behov for et styrket 
internationalt samarbejde på sundhedsområdet, der kan sikre en mere 
effektiv og strømlinet respons på eks. globale sundhedskriser. Den 
varierende respons fra EU’s medlemslande har bl.a. betydet, at det 
tværnationale samarbejde er blevet nedprioriteret.  

En afgivelse af kompetence på sundhedsområdet til EU’s institutioner vil 
gøre det muligt for EU, at opkøbe og styre distribueringen af værnemidler og 
medicin, herunder vaccination, samt sikre en fælles respons på 
sundhedskriser inden- og udenfor EU’s grænser. Det bør tilstræbes, at flest 
mulige EU-lande bliver en del af samarbejdet. 
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Forbyd atomvåben 

Radikale Venstre opfordrer regeringen til at underskrive og ratificere FN-
traktaten om forbud mod atomvåben vedtaget på FN’s Generalforsamling 
den 7. juli 2017. 

 
Øgede forsvarsudgifter skal bruges på fremtidens trusler, 
ikke på fortidens 

Radikale Venstre vil arbejde for, at forsvarsudgifterne skal bruges til at 
investere i moderne sikkerhedsberedskaber, som har fokus på 
civilsamfundet.  

Vi ønsker ikke, at øgede forsvarsudgifter skal bruges til at genetablere et 
koldkrigsforsvar. Derfor vil vi i stedet prioritere investeringer i eksempelvis:  

• Civil cybersikkerhed, som ikke skal baseres i de hemmelige tjenester. 

• Kapacitet til suverænitetshåndhævelse i Arktis, herunder især beredskaber 
inden for overvågning, isvarsling, redning og forureningsbekæmpelse.  

• Civilt-militært samarbejde med fokus på statsopbygning i svage og 
fejlslagne stater. 

 

Hjælp danskere hjem fra udlandet 

Radikale Venstre skal sikre, at regeringen altid arbejder for at danske 
statsborgere i udlandet har mulighed for at vende tilbage til Danmark. 

 

Få børnene hjem fra lejrene i Syrien 

Radikale Venstre mener at de danske børn i lejre i Syrien skal hjælpes hjem 
hurtigst muligt. Radikale Venstre er af den holdning at børn aldrig skal 
straffes for forældrenes handlinger, og at den danske stat har et ansvar for 
at sikre et trygt liv for danske børn. 

 

Udvid udviklingslandenes adgang til avanceret teknologi 

Med inspiration i reglerne om adgang til livsvigtig medicin og vacciner til en 
overkommelig pris vil Radikale Venstre arbejde for, at udviklingslande i 
højere grad får adgang til avanceret teknologi, herunder informations- og 
bioteknologi. 
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Således skal udviklingslande i højere grad kunne undgå, at ekspanderende 
patentering på nye områder fra virksomheder i den rige verden på unfair vis 
kommer til at stå i vejen for, at landene kan udnytte deres egne ressourcer 
og de muligheder, som den teknologiske udvikling giver for at udrydde global 
fattigdom. 

 
Udviklingsbistand på 1 % af dansk BNI 

Radikale Venstre vil arbejde for at Danmark bidrager med 1 % af det danske 
BNI i udviklingsbistand. Det primære langsigtede formål skal være at gøre 
udviklingsbistanden overflødig. 

 
En to-statsløsning for Israel/Palæstina 

Både Israel og Palæstina har ret til en egen selvstændig stat.  

En nødvendig forudsætning for en to-statsløsning er, at Israel overholder 
FN-resolutionerne samt Oslo-aftalen, der fastslår, at Palæstinenserne har 
selvstyre over Gaza og Vestbredden, og at Østjerusalem regnes som 
palæstinensisk område.  

Eksisterende bosættelser på Vestbredden og i Østjerusalem bør fjernes, og 
etableringen af nye bosættelser bringes til ophør. De omfattende 
bosættelser underminerer muligheden for en to-statsløsning.  

Ligeledes bør Israels etablering af en mur inde på palæstinensisk 
selvstyreområde fordømmes. 

Blokaden af Gaza, der har stået på siden 2007, og som forhindrer fri adgang 
af varer og personer mellem Gaza og Israel, skal ophæves. 

Israel skal overholde menneskerettighederne, og dets borgere skal 
behandles lige uanset herkomst. De facto eksisterer der imidlertid to 
forskellige retssystemer. Eksempelvis er der tilfælde, hvor palæstinensiske 
børn dømmes efter militæret samt begrænses i skolegang, hvilket strider 
imod FN’s Børnekonvention. 

 
Palæstinensernes situation er uacceptabel 

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

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. 
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Genoptag Taiwan i World Health Assembly 

Radikale Venstre mener at verdens internationale sundhedssamarbejde, bør 
dække så bredt et udsnit af verdensbefolkningen som muligt. Derfor skal 
Danmark støtte forslaget fra 14 andre WHO lande, heriblandt Japan, 
Storbritannien, Tyskland, Canada, Australien og Tjekkiet, om igen at give 
Taiwan observatørstatus ved World Health Assembly. Særligt coronakrisen 
har vist hvordan vi en globaliserede verden, er stærkt afhængige af at kunne 
dele kritisk viden og information på sundhedsområdet. Udelukkelsen af 
Taiwan fra det internationale sundhedsfællesskab, er derfor hverken 
ansvarligt overfor Taiwans befolkning eller den resterende 
verdensbefolkning. 

 
Hong Kong og Xinjiang 

Radikale Venstre opfordrer regeringen at give asyl til borgere fra Kina og 
Hongkong, der flygter på grund af folkemord, tortur og politisk 
undertrykkelse. 

 
Sanktionér Kinas overgreb på Hongkong 

Det kinesiske kommunistpartis gennemtrumfning af sikkerhedsloven i 
Hongkong, er en klar overtrædelse af The Basic Law og princippet om ”et 
land, to systemer”, der ligesom diskvalificeringen af flere 
oppositionskandidater og systematiseret politivold, kræver handling fra det 
internationale samfund. Radikale Venstre ønsker derfor, at sanktionere 
Kinas overgreb mod frihed og demokrati i Hongkong og arbejde aktivt for at:  

1) EU skal indfryse midler og indføre indrejseforbud for de personer, der er 
særligt ansvarlige for sikkerhedsloven indførsel og den overdrevne brug af 
politivold i Hongkong  

2) Danmark ligesom Canada, Tyskland, Storbritannien m.fl. suspendere vore 
udleveringsaftale med Hongkong 

3) Danmark skal sikre Hongkongs politiske flygtninge muligheden for at opnå 
asylstatus 

 
Bekæmp den kinesiske trussel 

Kina er dette århundredes største trussel imod den liberale verdensorden. 
Indenrigspolitisk har det kinesiske diktatur lavet overgreb på sin egen 
befolkning, blandt andet ved internering af Uighurerne i 
“genopdragelseslejre”, undertrykkelse af tibetanerne og afskaffelse af 
Hongkongernes rettigheder og selvbestemmelse. Udenrigspolitisk 
eksporterer det kinesiske diktatur censur ved at misbruge sin økonomiske 
position til at lukke munden på kritikere. Samtidigt bruges løfter om lån, 
investeringer og aggressive opkøbs-strategier til at dominere suveræne 
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staters økonomi og infrastruktur. Alt for længe har Danmark afholdt sig fra at 
kritisere det kinesiske diktatur grundet økonomiske interesser. 

Radikale Venstre mener derfor at Danmark skal kritisere det kinesiske 
diktaturs brud på basale menneskerettigheder, overgreb på deres egen 
befolkning, eksport af censur og udnyttelse af lande i Afrika, Østeuropa, 
Sydamerika og Asien, selvom dette måtte medføre økonomiske 
konsekvenser. Ligeledes bør Danmark tage en ledende rolle i EU for at sikre 
en samlet europæisk modreaktion imod det kinesiske regimes ageren. 

 
Feministisk udenrigspolitik 

Lige rettigheder og muligheder er en grundsten i Radikale Venstres politik. 
Kampen for ligestilling mellem kønnene er og har længe været en 
grundlæggende liberal værdi. Radikale Venstre ønsker derfor, at Danmark 
gennem en ligestillingsorienteret udenrigs- og udviklingspolitik skal bidrage 
til, at undertrykte kvinder, mænd og LGBTQI personer verdenen over sikres 
øget ligestilling og muligheder. En dansk ligestillingsorienteret udenrigs- og 
udviklingspolitik kan oplagt tage udgangspunkt i den ligestillingsorienterede 
udenrigspolitik, som Sverige har anlagt. Strategien betyder, at kvinders 
rettigheder og muligheder bliver prioriteret højt på alle niveauer i udenrigs- 
og udviklingstjenesten. Årsagen er indlysende. Først og fremmest har 
Danmark en pligt til at intensivere kampen for lige rettigheder i en verden, 
hvor alt mange fortsat i alt for stort omfang er udsatte udelukkende pga. 
deres køn, baggrund eller seksuelle orientering. Ydermere er lige rettigheder 
og muligheder en af de grundlæggende forudsætninger for at fremme en 
velstående og sikker verden. 

 

Internationalt samarbejde efter COVID-19 

COVID-19 krisen har lært os, at det internationale samarbejde på mange 
områder stadig har det svært når det drejer sig om at modstå og håndtere 
globale kriser. 

Når en pandemi truer hele Europa må EU stå sammen og sikre at der er 
kapacitet til at bekæmpe sygdommen. Radikale Venstre mener derfor, at EU 
skal have en samlet strategi for håndtering af pandemier, der sikrer 
tilstrækkelige ressourcer og koordination mellem EU's institutioner og 
medlemslandene. 

COVID-19 krisen har lært os, at regeringer kan misbruge en kritisk situation 
til at begrænse befolkningernes frihedsrettigheder og indskrænke den 
demokratiske kontrol med magthaverne. Radikale Venstre mener, at 
bekæmpelse af globale sundhedskriser aldrig må stå over fundamentale 
retsstatsprincipper. 

Når der på et tidspunkt bliver udviklet en vaccine mod COVID-19, er der 
risiko for at den patenteres og prissættes så kun nogle lande har adgang og 
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råd til at betale for den. Radikale Venstre mener, at en vaccine skal stilles til 
rådighed for alle lande og til en pris som alle kan betale. 

Når nogle lande bruger henvisninger til national suverænitet som betingelser 
for at give adgang til data, der er relevante for bekæmpelse af pandemier, er 
dette udtryk for en forældet og egoistisk tankegang, da global 
smittespredning ikke respekterer landegrænser. Radikale Venstre mener 
derfor, at det internationale samfund bør fordømme lande, som ikke frit deler 
viden, der kan bekæmpe pandemien. 

 

Social- og udlændingepolitik 

Genindfør fattigdomsgrænsen 

Radikale Venstre bekymres over fattigdom i Danmark, og mener at der skal 
genindføres en officiel fattigdomsgrænse. Det er nødvendigt for at kortlægge 
af omfanget af fattigdom, og fattigdomsgrænsen skal desuden bruges som 
udgangspunkt for handleplaner for at nedbringe fattigdom i Danmark. 

 

Uddannelse skal tælle med i en ansøgning om 
opholdstilladelse 

I Radikale Venstre ønsker vi, at i forbindelse med ansøgning om permanent 
opholdstilladelse, at uddannelse tæller med som beskæftigelse. Dertil 
ønsker vi, at deltidsarbejde tæller med som en procentvis sats i forhold til 
fuld tid. 

 

Kompensation til borgere, der har modtaget forkerte 
afgørelser på socialområdet 

Radikale Venstre vil arbejde for indførelse af en mulighed for at kompensere 
borgere, der har modtaget forkerte afgørelser på socialområdet for at sikre 
retssikkerheden på socialområdet. 

Det har på nuværende tidspunkt ingen konsekvenser for kommunerne, når 
de laver fejl eller træffer ulovlige afgørelser. Tværtimod kan der være 
økonomiske fordele for kommunerne ved at træffe forkerte afgørelser. For 
mens sagerne behandles i Ankestyrelsen, hvilket kan tage mellem 6 
måneder og 2 år, så modtager borgeren som udgangspunkt ingen hjælp, og 
imens sparer kommunen udgiften til hjælpen. Såfremt der blev indført et 
økonomisk incitament for kommunerne til at træffe rigtige afgørelser første 
gang, ville dette kunne bidrage til at styrke borgernes retssikkerhed. 
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Forenkling af Socialloven 

Radikale Venstre skal arbejde for en forenkling af Socialloven. 

Hvert år træffer kommunerne tusindvis af afgørelser om sociale ydelser og 
anden form for støtte efter reglerne i den socialretlige lovgivning. 

Afgørelserne er imidlertid ofte behæftet fejl, herunder også alvorlige fejl og 
mangler som kan føre til omgørelse, når afgørelserne påklages til 
Ankestyrelsen. 

Manglende kvalitet i sagsbehandlingen kan få afgørende betydning for de 
mange borgere, som i en kortere eller længere periode af deres liv har 
behov for økonomiske ydelser eller anden form for offentlig hjælp til at klare 
sig, men som mødes med manglende retssikkerhed i processen og ofte 
også en mangelfuld eller fejlagtig afgørelse. 

En væsentlig årsag til den dårlige kvalitet i sagsbehandlingen er det 
komplekse regelsæt, herunder ikke mindst omfattende lovgivning, der 
hyppigt ændres. 

 

Uafhængigt flygtningenævn 

Radikale Venstre vil arbejde for, at Flygtningenævnet adskilles formelt fra 
Udlændinge- og Integrationsministeriet og udvides med medlemmer udpeget 
fra henholdsvis Udenrigsministeriet, Dansk Flygtningehjælp og fra et juridisk 
fakultet. 

 

Modernisering af au pair-ordningen 

Radikale Venstre vil arbejde for, at au pair-ordningen i Danmark 
moderniseres til en reel ordning for kulturudveksling, parallelt med at der 
etableres en egentlig husarbejder-ordning. 

Radikale Venstre vil derfor angående au pair-ordningen arbejde for: 

• At ordningen gøres 1-årig frem for 2-årig 

• At opholdstilladelsen tilknyttes au pairen, og ikke knyttes til værtsfamilien 
som det er i dag 

• At det er godkendte bureauer, der skal formidle kontakten mellem au 
pairen og værtsfamilien 

• At sænke aldersgrænsen for, hvem der kan være au pair, fra højst 30 til 
højst 25 år 
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Parallelt vil Radikale Venstre arbejde for en erhvervsordning, hvor 
aflønningen kommer på niveau med en relevant dansk mindsteløn, fraregnet 
værdien af kost og logi. 
 

 

Retspolitik 

Fængsel kan aldrig være et mål i sig selv 

Radikale Venstre mener brugen af fængselsstraf alene som udtryk for 
retsfølelse er kortsigtet og ikke kan stå alene. Et væsentligt formål med straf, 
må være at sikre rehabilitering og forebygge recidivitet. Radikale Venstre 
mener, at større økonomisk lighed og en indsats i ungdomsårene medvirker 
til at forebygge kriminalitet. Radikale Venstre går ind for øget brug af 
samfundstjeneste og fodlænke, hvor den dømte kan fortsætte med arbejde 
og studie under afsoning. Ved fængselsstraffe skal der gives mulighed for 
uddannelse og når straffen er udstået gældssanering. Fængsler skal have 
de nødvendige ressourcer for at sikre indsatte værdige forhold og de 
ansattes tryghed. 

 
Afskaf isolationsfængsling 

Radikale Venstre vil afskaffe isolationsfængsling som disciplinærstraf i 
danske fængsler. 

 
Sæt grænser for brugen af visitationszoner

Radikale Venstre vil arbejde for, at det kræver en dommergodkendelse at 
indføre en visitationszone og at der skal være en proportional tidsmæssig og 
geografisk afgrænsning for visitationszonen. 

 
Afkriminaliser narkotika 

Radikale Venstre ønsker en afkriminalisering af alle narkotiske stoffer, 
hvorved det fortsat vil være ulovligt at sælge narkotika, men at besiddelsen 
bliver afkriminaliseret. Den nuværende restriktive lovgivning på området har 
spillet fallit, samtidig med at den ikke hjælper de udsatte stofmisbrugere. 

En afkriminalisering af narkotiske stoffer skal følges op af en massiv 
satsning på bl.a. behandlingstilbud, rehabiliteringstilbud og forebyggelse af 
stofmisbrug. En stofmisbruger skal udelukkende betragtes ud fra et socialt 
og sundhedsfagligt perspektiv, hvor fokus skal være på, at de sociale 
myndigheder finder ud af, hvorledes den pågældende borger hjælpes bedst 
muligt. 

 



  

 

36 

 

Andet 

Valgudtalelse, kommunal- og regionsrådsvalget 2021 

Tænk nyt – tænk med – tænk lokalt 

Vi lever i en tid, hvor en klimakrise længe har raset, og en virus først har 
tvunget os i knæ og nu truer med at sende hele verden ud i en økonomisk 
krise. 

Men kriserne giver også grobund for nyt mod. Vi har set, at vi kan tage hånd 
om store udfordringer, når vi gør det sammen. Vi har lært, at vores 
handlinger kan betyde forskellen på liv og død. At vilje og tillid kan sætte 
vores sundhedsvæsen i stand til at gennemføre nærmest uoverkommelige 
opgaver. 

Vi har igen oplevet, at vi selv bestemmer, hvilket Danmark vi ønsker at 
være. 

Radikale Venstre kæmper for et grønt, frit og stærkt Danmark. Et Danmark, 
hvor mennesker både kan være dem de er, og være noget for nogen. Vi 
sætter fokus på det nære lokalsamfund, hvor livet leves, og hvor tilliden til 
egne og fælles muligheder er drivkraften i det, der samtidig er en global 
virkelighed. Vi vil vove at tænke nyt og finde nye løsninger og nye veje 
sammen. Derfor siger vi: Lad os gentænke politik, så vi kan skabe den 
forandring, folk sukker efter. 

Vi tror på en bedre fremtid for vores regioner, byer, landsbyer og 
landdistrikter. Stilstand rækker ikke. Vi kan og vil påvirke fremtiden ved at 
stille os i spidsen for lokale forandringer i samarbejde med både borgere, 
arbejdspladser og civilsamfund. For velfærd er ikke alene vuggestuens, 
skolens eller sygehusets ansvar, men et fælles og meget meningsfuldt 
ansvar. 

For os handler kommunal- og regionsrådsvalget derfor også om at styrke 
tilliden mellem borgere og politikere. Vi vil styrke menneskers muligheder for 
at leve værdige og meningsfulde liv i balance med naturen og egne værdier 
og med en tro på, at politik kan gøre morgendagen bedre end i går. Skal det 
lykkedes, skal hverdagen fungere, uanset om man er stærk eller udsat, hvor 
man bor, og hvor meget man tjener. Både sundhedsvæsnet og den nære 
velfærd skal være i orden i alle dele af landet.  

Derfor går vi til valg på at gøre alle landets 5 regioner og 98 kommuner både 
grønnere, friere og stærkere. 

VI VIL ET GRØNT DANMARK 

For grøn betyder nu. Klimaforandringer og ødelæggelsen af naturen buldrer 
afsted uden tilstrækkeligt politisk modsvar. Grøn omstilling kræver lokal 
handling nu, og vi kan gøre en forskel gennem nytænkning og samarbejde, 
både når det kommer til indkøb, byggeri, energi, transport og lokal 
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infrastruktur. Alle kommuner og regioner både kan og skal tænke grønnere. 
Og radikale folkevalgte er garanten for, at det vil ske. 

Grøn betyder mangfoldig: Naturen er i krise og har brug for en hjælpende 
hånd til at blive vild og mangfoldig igen. Vi skal have parker, byhaver og 
stier, vi kan vandre i og på. Men vi skal også turde tænke nyt, så den helt 
vilde natur kommer tilbage. Så der i alle kommuner, uanset hvor 
tætbebyggede de er, er både dyr, insekter, vilde planter og et liv, der er 
større end blot os mennesker. Også tæt på de områder, hvor vi bor og 
færdes. 

Grøn betyder ren: Vores luft, vand og jord skal være fri for farlige partikler, 
pesticider og kemikalier. At kunne drikke ufiltreret vand fra hanen er en 
gave, som kræver, at vi tager kampen mod forurening alvorligt, og sørger for 
at få renset efter tidligere tiders fejltagelser. Det gælder også kampen mod 
partikelforurening fra biler og brændeovne, og det gælder både for erhverv, 
private og kommunens eller regionens egne aktiviteter. For Radikale Venstre 
er prioriteten derfor klar, og vi sætter aldrig kortsigtede hensyn over rent 
vand og ren luft. 

VI VIL ET FRIT DANMARK 

For fri betyder lige: Vi tror på, at alle har lige værd. Uanset baggrund. Frie til 
at forme eget liv og egne meninger. Fri til at være borger i Danmark på hver 
sin måde. Fri til at skabe, opleve og være en del af fællesskabet i det lokale 
kultur- og fritidsliv. Et kulturliv, hvor vi vil prioritere både det bredt 
inddragende og det, der tør tænke nyt og vække debat. For kultur og 
kulturelle fællesskaber er ikke en luksus, som man måske kan få råd til, når 
alt det andet er betalt. Kultur er af afgørende værdi i sig selv. 

Fri betyder tryg: En ny virus ændrede for en stund vores syn på sygdom og 
skabte stor utryghed. Men vores fælles kamp for at bremse pandemien har 
også skabt håb. Håb om, at vi sammen kan håndtere nye sygdomme hurtigt 
og effektivt. At vi kan skabe det sundhedsvæsen, vi ønsker. Radikale 
Venstre vil sikre alle lige adgang til et sundt liv og til et stærkt 
sundhedsvæsen. Det betyder adgang for alle borgere til en behandling af 
høj kvalitet i alle dele af landet med hånd om de udsatte og frihed til de 
selvhjulpne. Det betyder en stærkere forebyggende og tidlig indsats på alle 
områder, og det betyder mere nær pleje tættere på borgerne, samt en større 
tryghed i overgangene fra det nære til det specialiserede.  

Fri betyder glad: Vi kæmper for glade børn. Frie til at lege, frie til at lære. 
Ingen mavepine, når der vinkes farvel i vuggestue og børnehave. Frie unge, 
der står ved, hvem de er, og tør sige deres mening højt. Uden at angst og 
præstationspres tynger. Vi kæmper for skoler med faglig udvikling og frihed 
til lokal nytænkning. Højere til loftet i klasseværelset, mere bevægelse, 
masser af nysgerrighed. Det kræver ressourcer til bedre normeringer i 
daginstitutionerne, til stærke folkeskoler og ungdomstilbud. Og indimellem 
kræver det prioriteringer, hvor vi altid vil sætte børnenes og de unges 
velfærd, udvikling og læring først. 
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VI VIL ET STÆRKT DANMARK 

For stærk betyder omsorg. En god start på livet med mere omsorg til udsatte 
børn. For et sundt liv starter med en sund opvækst. Vi skal give en stærk 
støtte til udsatte familier, og sikre ordentlige vilkår for de børn, der i dag ikke 
kan bo hos deres forældre. De ældre, handicappede og deres pårørende 
skal have en ordentlig hjælp og støtter, uanset hvor de bor, og hvilke 
udfordringer de har. Vi vil samtidig styrke samarbejdet om forebyggelse og 
rehabilitering, så vi ikke taber sårbare mennesker på gulvet. 

Stærk betyder fællesskab: Vi kæmper for at skabe nye arbejdspladser, gode 
rammevilkår for erhvervslivet og flere lokale iværksættere. For en 
bæredygtig økonomi. Vi kæmper for, at vores arbejdsfællesskab bliver bedre 
til at rumme de mennesker, der i dag falder uden for. Vi kæmper for stærke 
boligområder med liv og engagement uden forskelsbehandling. For stærke 
landsbyer med sammenhold og udvikling. I en fælles meningsfuld indsats 
sammen med borgere, virksomheder og institutioner. 

Stærk betyder åben: Vi kæmper for nytænkende inddragelse og dialog med 
borgere og virksomheder. Med borgerskab gennem åbne demokratiske 
processer og reel borgerinddragelse i både regioner og kommuner. Såvel 
når der skal spares, lukkes eller flyttes ud, som når der er mulighed for at 
gøre mere end i dag. For borgerne ved godt, hvor skoen trykker og 
institutionerne ved godt, hvor vi kan gøre tingene mere effektivt. Og vi har 
tillid til både borgere og velfærdsmedarbejdere. For uden den tillid giver 
politik slet ikke mening. 
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