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Demokrati og frihed 

Bevar det danske frisind 

Det danske frisind er en grundlæggende dansk værdi, som vi er kendte for 
verden over. Et liberalt frisind, hvor alle må vælge og leve deres liv, som de 
vil, så længe det ikke går ud over andre. Desværre er frisindet truet af 
nypuritanisme og fornyet afstandtagen fra alt, der falder uden for normalen, 
men den største trussel kommer fra en ny krænkelseskultur; en kultur, der 
fremmer indskrænkninger i andres frie udfoldelse, alene fordi dens fortalere 
føler sig krænkede, ikke fordi de rammes af reelle gener. 

Radikale Venstre ønsker at bevare det danske frisind. 

 

Radikale Venstre stoler – også på borgerne 

Landsmødet er tilfreds med starten på regeringsarbejdet og det stærke 
fokus på den økonomiske genopretning, men ønsker at præcisere, at 
partiets folketingsgruppe og ministre skal fastholde partiets traditionsrige og 
velbegrundede frihedslinje, der bygger på tillid til borgernes evne til 
selvstændigt at forvalte deres liv.  Vi ønsker så lidt kontrol som muligt med 
borgernes private valg, så længe disse ikke er til skade for andre borgeres 
ret til at have samme frihed.  Liberale principper bør veje tungere end 
moralske pegefingre. Vi siger nej til forbudsvejen med central styring af 
rammer og vilkår og med indgreb i borgernes liv, hvor det ikke er særdeles 
velbegrundet. Radikale Venstre skal i både ord og gerning vise, at vi stoler 
på borgerne. 

 

Bedre muligheder for at undersøge politiske skandalesager 

Radikale Venstre skal arbejde for, at mindretal i Folketinget sikres adgang til 
at kræve undersøgelser af politiske skandalesager og dermed af potentielt 
problematiske forhold i statsadministrationen og ved regeringsførelsen. 

I den forbindelse skal Radikale Venstre arbejde for, at der udarbejdes 
nærmere analyser, der kan belyse undersøgelsesformer og 
parlamentshøringer i landene omkring os, med henblik på at afgøre, hvilken 
præcis udformning undersøgelsesinstrumentet skal have. 

Det er afgørende, at der tilvejebringes en fleksibel undersøgelsesform, der 
hurtigt kan afdække problematiske forhold i den offentlige forvaltning med 
henblik på at sætte en stopper for eventuel ulovlig eller uetisk administration, 
der kan dokumentere eventuelle systemfejl og forebygge videreførelse af 
uhensigtsmæssig praksis og forvaltningskultur. 
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Adskil kirke og stat 

Det er landsmødets ønske, at regeringsgrundlagets løfte om 
grundlovskommission snarest indfris. Landsmødet opfordrer til, at 
folketingsgruppen og hovedbestyrelsen straks sætter et arbejde i gang om 
de radikale ønsker til en ny grundlov.    

Med udgangspunkt i de principper, som landsmødet vedtog i 2009, tages 
sagen op til fornyet behandling på landsmødet i 2013.   

Spørgsmålet om en adskillelse af stat og kirke skal have en central placering 
i arbejdet med en ny grundlov.   

 

Flyt fødselsregistrering og begravelsesmyndighed til 
kommunerne 

Radikale Venstre vil arbejde for, at de offentlige opgaver vedrørende 
fødselsregistrering og funktionen som begravelsesmyndighed hurtigst muligt 
overflyttes fra folkekirken til kommunerne, således at den danske folkekirke 
ikke længere varetager almindelige forvaltningsopgaver. Dette kan ske uden 
en grundlovsændring og uden at man i øvrigt foregriber det forestående 
arbejde med en kirkeforfatning. 

 

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. 
Radikale Venstre vil arbejde for at man kan flage uden at indhente særskilt 
tilladelse fra politiet. 

 

Fuld åbenhed om partiernes penge

Radikale Venstre ønsker en reform af partistøttereglerne. Der skal skabes 
fuldstændig åbenhed om de økonomiske pengestrømme til partierne via 
løbende offentliggørelse. Partierne skal være forpligtede til at sikre offentlig 
klarhed om, hvor deres midler kommer fra, så alle kan se, hvem der støtter 
hvem og med hvor meget. En bagatelgrænse skal forhindre bureaukrati. 
Anonyme tilskud overføres til velgørende organisationer. De offentlige 
partistøtteregler gør det muligt for partierne at opretholde et højt 
aktivitetsniveau, der ikke lader sig virkeliggøre ved kontingenter alene, men 
vælgerne har krav på, at der skabes fuld offentlighed om alle 
pengestrømme. 
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Økonomi og skat 

Prioriteringer i den økonomiske politik 

Efter at VK-regeringen igen og igen forspildte muligheder for at udnytte 
opgangstiderne til 2008 til at skabe egentlige reformer, hviler der nu et 
voldsomt ansvar på den nuværende regering, hvis vigtige mål må være en 
genopretning og sikring af fremtidig velfærd. De aktuelle arbejdsløshedstal 
suppleret med det store antal uden for arbejdsmarkedet stiller dog særlige 
krav til en prioritering, der nok kan tage udgangspunkt i økonomiske 
prioriteringer, men som hele tiden må have stærk fokus på de aktulle 
vanskeligheder for dem, der er ved at ryge ud af arbejdsmarkedet eller 
uforskyldt er udenfor. Den økonomiske politik må tilrettelægges, så der både 
satses på vækst og beskræftigelsesmuligheder. 

 

Genopret den nødvendige balance 

Skattestoppet har medført en forvridning af en fornuftig balance i den 
danske skattestruktur, og landsmødet opfordrer derfor partiets 
folketingsgruppe og ministre til aktivt at arbejde for at den nuværende 
fastfrysning af ejendomsværdiskatten ophæves, så beskatningen af arbejde 
kan nedsættes, hvilket vil give et vigtigt bidrag til væksten i dansk økonomi. 

 

Global transaktionsskat og styrket regulering

Radikale Venstre opfordrer regeringen til at gå forrest i EU i kampen for 
indførelse af en global skat på finansielle transaktioner og vil presse på for 
en stærkere og klogere international regulering af finanssektoren for at 
forhindre flere finanskriser. EU bør bruge sin politiske og økonomiske vægt 
til at presse USA, Japan og andre lande til at indføre internationale 
standarder for finansverdenen. 
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Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor 

Seniorarbejdsliv 

Radikale Venstre vil skabe rammerne for et aktivt seniorliv og redefinere 
overgangen fra arbejdsliv til efterløn- eller pensionstilværelse. Det skal ikke 
være dåbsattesten som afgør, hvornår man forlader arbejdsmarkedet, og det 
skal være muligt at aftrappe sit arbejdsliv igennem en længere årrække. 

Radikale Venstre vil nytænke tilbagetrækningsmulighederne, så der tænkes 
i mere glidende overgange, hvor en senior gradvist og over en årrække kan 
trappe fleksibelt ned i tid og op i seniortilværelse. 

 

Nej til et umyndiggørende arbejdsløshedssystem 

Radikale Venstre skal arbejde for, at arbejdsløse bliver mødt med tillid til, at 
de gerne vil have et arbejde og at de naturligvis gør alt hvad de kan for at 
finde sig en passende beskæftigelse hurtigst muligt. Systemet skal ikke 
udelukkende være indrettet ud fra et kontrolhensyn og dermed ud fra en 
forventning om, at borgeren nok vil forsøge at snyde. Rigide og ufleksible 
regler, der ikke opmuntrer den arbejdsløse til at tage et selvstændigt initiativ, 
opkvalificere sig eller holde sig i gang, skal afskaffes. Særligt skal barrierer 
for at forsøge sig som selvstændig ryddes af vejen. 

 

Mere objektive kriterier for lejefastsættelse

Radikale Venstre mener, at alle boliger, som lever op til tidssvarende 
bygningstekniske standarder, skal kunne lejes ud på betingelser, som 
aftales frit mellem lejer og udlejer under normal aftaleret, uden at det 
offentlige dikterer en pris. 

Dette gælder allerede for ejendomme opført efter 1991, og det bør ganske 
enkelt også gælde alle boliger, som lever op til BR 82-standarden, uanset 
hvornår de i øvrigt er opført. 

 

Afskaf licensen 

Radikale Venstre mener, at licensen skal afskaffes og i stedet betales over 
skatten.  
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Uddannelse og forskning 

Seniorlærere 

Radikale Venstre vil arbejde for at gøre brug af seniorlærere i folkeskolen. 

 

Fleksibel overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

Radikale Venstre vil indføre frie muligheder for folkeskolerne til at indgå 
partnerskaber med virksomheder og ungdomsuddannelser om at skabe 
fleksible og alternative brobygningsforløb. 

I samarbejde med private virksomheder, frie skoler, ungdomsuddannelser 
og videregående uddannelser skal folkeskolerne kunne skabe individuelle 
uddannelsesforløb for udskolingselever. Uddannelsesforløbene kan bestå af 
moduler af praktik, enkeltfagskurser, valgfag, kompetenceforløb, 
innovationsprojekter, vejledningsforløb mv. 

Forløbene skal især styrke unges evne til at tænke på tværs, være nysgerrig 
og afprøve evner og interesser i praksis, samt bidrage til, at alle får en 
ungdomsuddannelse.  

Fleksibel overgang til ungdomsuddannelse skal åbne mulighed for at 
påbegynde en ungdomsuddannelse, førend en 9. klasses afgangseksamen 
er gennemført. 

 

Sikring af det nødvendige antal praktikpladser – også for 
studerende ved professionsrettede videregående uddannelser 

Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til at arbejde for en hurtig og varig 
løsning, der kan sikre det nødvendige antal praktikpladser for studerende på 
de professionsrettede videregående uddannelser med lønnet praktik, også 
under lavkonjunktur. 

 

Mere demokrati på universiteterne

Radikale Venstre finder, at indflydelse og medbestemmelse for studerende, 
undervisere og videnskabeligt ansatte på universiteterne er meget 
væsentligt. Der skal derfor løbende være fokus på, om universitetslovens 
bestemmelser er tilstrækkelige, og princippernes efterlevelse i praksis må 
sikres på alle lovens uddannelsessteder. 
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Tillidsreform på de videregående uddannelser 

Radikale Venstres tanker om en tillidsreform skal også udbredes til de 
videregående uddannelser. Vi skal sætte universiteterne fri og overlade 
detailstyring og faglige vurderinger til de faglige miljøer selv. Radikal 
uddannelsespolitik skal ikke blot sætte andre krav ind i resultat- og 
udviklingskontrakter, men øge friheden for de videregående uddannelser 
markant, samtidig med at de forpligtes på at levere resultater. Store 
basismidler skal foretrækkes frem for øremærkede midler. 

 

Fri og lige adgang til uddannelse 

Det er en afgørende kvalitet ved det danske uddannelsessystem, at man 
ikke skal betale for at få en uddannelse.  Fri og lige adgang til uddannelse 
øger mulighederne for at bryde den sociale arv. Radikale Venstre skal 
arbejde for, at der ikke indføres brugerbetaling på de videregående 
uddannelser. 
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Sundhed og etik 

Sundhed og forebyggelse 

For Radikale Venstre er borgernes sundhed og trivsel vigtigt. 

Sundheden ligger forenet i krop og psyke, hvorfor den forebyggende indsats 
skal tage udgangspunkt i det hele menneske. Indsatsen skal ikke blot ligge i 
det somatisk eller det psykiatriske behandlingssystem, men række ud over 
dette og indgå i samfundet. Radikale Venstre mener, at det er vigtigt at de 
sundhedsaftaler, som kommunerne indgår med regionerne skal fokusere på 
følgende punkter: 

 At skabe bedre muligheder for at tage ansvar for egen sundhed, 

 At skabe bedre muligheder for at tage et medansvar for andres 
sundhed, 

 At modarbejde uligheden i sundhed, 

 At mindske forekomsten af kroniske sygdomme, 

 At placere et tydeligt politisk ansvar for forebyggelse og sundhed, 

                                                                    
behandling. 

 

Slet transseksualitet og kønsidentitetsforstyrrelser fra listen 
over sygdomme og helbredsproblemer 

Radikale Venstre vil arbejde for, at transseksualitet og 
kønsidentitetsforstyrrelser slettes fra listen over sygdomme og 
helbredsproblemer. 

Det skal sikres, at dette ikke medvirker yderligere brugerbetaling på 
rådgivning eller anden lægelig inddragelse. 
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Miljø, klima og trafik 

Topprioritet til grøn omstilling 

Udviklingen af en strategi for omstilling til bæredygtighed er civilisationens 
vigtigste udfordring. Klimaforandringerne, den hurtigt voksende 
ressourceknaphed og den igangværende nedbrydning af økosystemerne 
taler deres eget tydelige sprog. 

Omstillingen til bæredygtighed vil derfor få topprioritet for Radikale Venstre 
både i denne valgperiode og fremover. Bæredygtighed gøres desuden til 
grundpræmis i ethvert politisk oplæg fra Radikale Venstre. 

 

En fornyet omstillingsdebat

Ord er politik. Indvandrerdebatten i Danmark det seneste årti er et godt 
eksempel på, hvordan ord kan flytte holdninger – og i sidste ende føre til 
ændret politik. 

Også bæredygtighedspolitikken kan rykkes ved, at vi begynder at tale om 
udfordringer og muligheder på en ny måde. I Danmark er der i høj grad 
behov for at fremme den folkelige opbakning til og deltagelse i den grønne 
omstilling. Der er behov for at fremme visioner, der inspirerer til nye 
livsformer og nye forretningsmodeller. 

Radikale Venstre vil gøre sit til, at der opnås en bred folkelig debat om, 
hvordan et bæredygtigt samfund kan se ud, og hvordan det gode liv kan 
leves inden for disse rammer. 

Derfor vil Radikale Venstre tilstræbe at skabe langt større synlighed om den 
grønne omstilling i debatten – så udfordringens væsentlighed bliver klar for 
danskerne – og at give mere taletid til kvalitative og ikke-materielle bud på 
livskvalitet. 

 

Ny målestok for udvikling 

En omstilling til et bæredygtigt samfund er en forudsætning for, at 
kommende generationer også har mulighed for at opnå høj livskvalitet og et 
højt velfærdsniveau. 

Radikale Venstre vil konsekvent arbejde for, at kommende generationers 
muligheder ikke forringes – og at vi måler udviklingen på en måde, der sikrer 
dette. 

Derfor vil Radikale Venstre arbejde for, at BNP som målestok for fremskridt i 
Danmark kvalificeres og suppleres med nye parametre, som sætter 
menneskelig trivsel og bæredygtighed i centrum. Vi kan fx hente inspiration 
fra OECD’            ”       GDP”. 
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Lige vilkår for dyrkning af økologisk frugt i Danmark 

Radikale Venstre ønsker at have samme vilkår for anvendelse af 
hjælpemidler til dyrkning af økologisk frugt som EU, da nuværende ordning 
er konkurrenceforvridende og forhindrer vækst i produktionen af økologisk 
frugt i Danmark.  

 

Ingen forbud mod at cykle uden hjelm 

Radikale Venstre ønsker en sund, stærk og fri cykelkultur til gavn for 
folkesundheden og ønsker ikke at forbyde nogen at køre på cykel uden 
hjelm, uanset hvor gamle de er. 

Vi ønsker ikke at skabe en irrationel frygt for at cykle – og ønsker ikke 
ubegrundet at skabe en forestilling om, at cyklister er markant mere udsatte 
for hovedskader end andre trafikanter. 

 

Radikale Venstre sætter et mål om at jernbanerne i forbindelse 
med andre forefaldende arbejder, successivt opgraderes til at 
kunne køre 120, 160, 200 km/t som minimum 

Radikale Venstre vil arbejde for, at jernbanestrækningerne, efterhånden som 
der fremover arbejdes på dem, tilpasses det rullende materiels hastigheder 
således: 

 At der fremover kan køres mindst 120 km/t på alle sidebaner og 
lokalbaner. Herunder f.eks. Banedanmarks net: Den vestjyske 
længdebane (Varde – Holstebro), Thybanen (Struer – Thisted), 
Grenåbanen (Aarhus-Grenå), Skjern-Herning-Silkeborg, Tinglev-
Sønderborg, Bramming -Tønder. 

 At der på alle større strækninger kan køres mindst 160 km/t. 

 At der på den jyske længdebane fra nord til syd, samt den øst-vest-
gående bane fra Hovedstaden til Esbjerg kan køres mindst 200 km/t 
af hensyn til Timeplanen. 

 

Radikale Venstre vil arbejde for elektrificering af alle 
jernbanestrækninger i umiddelbar fortsættelse af 
signaludskiftningerne 

Radikale Venstre vil arbejde for, at elektrificeringen af følgende 
jernbanestrækninger gennemføres hurtigst muligt efter signaludskiftningerne 
er i sikker drift.  

 Lunderskov Esbjerg 

 Køge Nord Næstved 

 Fredericia Frederikshavn 

 Vejle Herning Holstebro Struer 

 Roskilde Kalundborg 
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Gratis internet i offentlig transport 

Radikale Venstre mener, at der bør indføres gratis internet i de offentlige 
transportmidler. Dette skal ske for at give borgerne et positivt incitament til at 
benytte busser og tog frem for private biler.  

 

Lad lyskryds blinke gult om natten 

Radikale Venstre mener, at udvalgte lysreguleringer bør blinke gult om 
natten, således at reglerne om højre vigepligt i stedet træder i kraft. 
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EU og udenrigspolitik 

Folkeafstemning om rets- og forsvarsforbeholdene

Radikale Venstre ønsker, at Danmark skal deltage fuldt og helt i det 
europæiske samarbejde. Derfor ønsker Radikale Venstre et opgør med de 
danske forbehold.  

              u        ”E  D     k                ”            ,    
regeringen vil indkalde partierne til drøftelser med henblik på at tilvejebringe 
et bredt flertal for at afskaffe forsvarsforbeholdet og erstatte retsforbeholdet 
med en tilvalgsordning.  

Radikale Venstre ønsker at igangsætte disse drøftelser i den kommende 
folketingssamling med henblik på afholdelse af folkeafstemning om de to 
forbehold, gerne inden valget til Europa Parlamentet i juni 2014. 

 

Afskaf sommerhusreglen 

Radikale Venstre mener, at sommerhusreglen skal afskaffes. 

 

Sikring af danske statsborgeres menneskerettigheder i udlandet 

Radikale Venstre ønsker en synlig, vedholdende og konsekvent 
udenrigspolitisk indsats i sager, hvor danske statsborgere tilbageholdes i 
udlandet under forhold, hvor deres menneskerettigheder og retssikkerhed 
krænkes. Indsatsen bør gælde i forhold til såvel verserende som fremtidige 
sager. 

 

Formodede pirater, der er taget til fange af danske flådestyrker, 
skal kunne retsforfølges i Danmark 

Radikale Venstre vil arbejde for, at straffeloven ændres, således at 
formodede pirater, der er taget til fange af danske flådestyrker, vil kunne 
        ø       D     k. D            k      u       FN’  H      k          
   FN’  S kk  h       h      u                hertil i gentagne resolutioner 
siden 2008. Endelig vil dansk ret derved blive bragt på linje med straffeloven 
i mange andre lande, herunder Norge og Sverige.  
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Radikale Venstre fordømmer amerikanske droneangreb

US ’    u     droner til angreb på mistænkte modstandere på andre landes 
territorium er en alvorlig overtrædelse af det internationale forbud mod 
vilkårlige drab. Disse angreb krænker folkeretten og krigens love, og de 
undergraver grundlæggende retsprincipper. Dermed udgør de også en 
trussel mod bestræbelserne på at skabe en international retsorden, hvorfor 
Radikale Venstres Landsmøde fordømmer de amerikanske droneangreb. 
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Social- og udlændingepolitik 

Ansvaret for de specialiserede sociale institutioner 

Radikale Venstre ser med bekymring på udviklingen hos de specialiserede 
sociale institutioner, som er overført til kommunerne i forbindelse med 
strukturreformen.  

Grundet presset økonomi forsøger kommunerne generelt at spare på de 
personaletunge områder som bl.a. de specialiserede institutioner. Herudover 
forsøger kommunerne ofte at placere egne borgere i egne institutioner også 
selvom institutionen har et andet speciale. Det udvander de faglige miljøer til 
skade for de svageste borgere. 

Resultatet er, at livskvaliteten bliver dårligere for nogle af de allersvageste 
grupper i det danske samfund.  

En mulig løsning ville være at samle det specialiserede socialområde hos 
regionerne, idet befolkningsgrundlaget her passer bedre til at kunne 
gennemføre en specialisering på socialområdet, end det er muligt hos 
kommunerne. 

 

Tilsyn med anbragte børn

Radikale Venstre er bekymret over kommunernes problemer med at 
overholde reglerne om at føre tilsyn med børn anbragt uden for hjemmet. 
Især er det bekymrende, at børnene ofte ikke har fået de lovpligtige samtaler 
alene med tilsynsførende om forholdene i deres anbringelse. Det synes for 
stor en udfordring for kommunerne både at skulle varetage anbringelserne 
og kontrollen af dem. 

Derfor ønsker Radikale Venstre, at der sikres et bedre tilsyn med og større 
retssikkerhed for anbragte børn, og at det i den forbindelse undersøges, om 
en god løsning kan være at overføre tilsynet til regionerne, som i forvejen er 
i tæt kontakt med kommunerne. 

 

Radikale Venstre ønsker en anerkendelse af det danske 
tegnsprog 

Radikale Venstre ønsker en anerkendelse af det danske tegnsprog. 

 

Ændring af bagatelgrænsen, der udløser karensperiode 
vedrørende udstedelse af statsborgerskab 

Radikale Venstre vil arbejde for, at bagatelgrænsen på 3.000 kr. vedrørende 
bødeforlæg, der for ansøgere af dansk statsborgerskab udløser en 
karencesperiode på 3 år, sættes op. 
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Velkomsthuse for asylansøgere 

Radikale Venstre mener, at asylansøgere skal have en værdig modtagelse i 
Danmark, uanset om de får asyl eller ej. Vi vil derfor arbejde for, at der 
oprettes velkomsthuse i de større byer, hvor asylsøgere, som skal have 
realitetsbehandlet deres ansøgning, skal kunne bo inden de eventuelt får 
adgang til at flytte i egen bolig. 
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Retspolitik 

ACTA med respekt for privatlivets fred 

R   k    V            ,         u   æ  k         ”    -Counterfeiting 
Trade          ” ( CT )     h                          ,     k    kk  
bakke fuldt op om aftalen, idet aftalen indeholder nogle elementer, som er i 
til fare for retssikkerheden og den personlige frihed. 

ACTA indeholder en regel om, at onlinetjenesteudbydere, f.eks. Facebook 
eller Youtube, med tilladelse fra det offentlige skal kunne tvinges til at 
videregive oplysninger om brugere direkte til privatpersoner og 
virksomheder, hvor der er mistanke om en krænkelse af de ophavsretlige 
regler. Radikale Venstre mener, at sådanne oplysninger alene skal kunne 
videregives til de relevante offentlige myndigheder. Myndighederne må 
herefter tage stilling til, hvorvidt oplysningerne skal videregives til 
rettighedshaveren med henblik på en domstolsprøvelse. 

Radikale Venstre slår fast, at vi ønsker at sikre ophavsretten, men at dette 
ikke må ske på bekostning af den enkelte borgers retssikkerhed. 

Radikale Venstre opfordrer til, at der laves en ny international aftale på 
området. 

 

Demokratisk og effektiv kontrol med efterretningstjenesterne 

Radikale Venstre vil arbejde for en moderne og effektiv kontrol med 
efterretningstjenesterne, der kan bringe os på linje med lande som f. eks. 
Holland og Norge. Dette betyder, at der skal etableres et egentligt 
lovgrundlag for tjenesterne med veldefinerede beføjelser, og der skal 
oprettes parlamentariske og mere sagkyndige kontrolorganer med en bred 
kompetence til at kontrollere alle sider af efterretningstjenesternes virke og 
med håndfaste reaktionsmuligheder, hvis de overtræder regler og 
retningslinjer. Der skal også indføres klare klagemuligheder for berørte 
borgere over afgørelser om f.eks. manglende sikkerhedsgodkendelse, afslag 
på statsborgerskab pga. oplysninger fra PET, uberettiget aflytning mv. 

 

Evaluering af terrorlovgivningen 

Danmark har – ligesom en række andre vestlige lande – indført skærpet 
anti-terrorlovgivning og tillader dermed i stadig stigende grad indgreb i 
borgernes traditionelle frihedsrettigheder. Terrorlovgivningen bør undergives 
et kritisk eftersyn med henblik på at afgøre nødvendigheden og 
hensigtsmæssigheden af de indførte initiativer.  
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Fjern blasfemiparagraffen 

Religion bør ikke nyde særlig retsbeskyttelse i forhold til andre holdninger og 
livsanskuelser såsom politiske bevægelser. Radikale Venstre ønsker at sikre 
mod personlig diskrimination og forhånelse, mens der ikke må være 
begrænsninger i retten til at kritisere eller gøre grin med religiøse, politiske 
eller andre bevægelser og overbevisninger. Radikale Venstre ønsker derfor 
at afskaffe blasfemiparagraffen (§ 140 i den danske straffelov) mens 
racismeparagraffen bevares. 

 

Opret en offentlig domsdatabase 

Radikale Venstre skal arbejde for, at der hurtigst muligt oprettes en gratis 
offentlig domsdatabase, hvori alle danske domme i anonymiseret form skal 
optages. Selv om grundloven fastslår et princip om offentlighed i retsplejen, 
og alle som udgangspunkt kan overvære retssager ved landets domstole, så 
er den nuværende situation, at der kun offentliggøres udvalgte domme i en 
privat ejet domsdatabase, som er meget dyr at abonnere på. Det er et 
principielt retssikkerhedsmæssigt problem, at domme – som udfylder 
lovgivningen og dermed er med til at forme retstilstanden for borgerne – ikke 
er umiddelbart tilgængelige for alle. 

Danmark er langt bagefter de fleste andre lande, hvor domme er 
tilgængelige på internettet på linje med lovgivning. 

 

Nej til indskrænkninger i adgangen til aktindsigt 

Radikale Venstre skal arbejde for en ny, offensiv og moderne 
offentlighedslov. Planerne om at undtage alle dokumenter, der kan 
anvendes til brug for ministerbetjening, er en klar indskrænkning af de 
nuværende principper for aktindsigt, hvilket Radikale Venstre er imod. Det er 
heller ikke en god idé at undtage kommunikationen mellem ministre og 
folketingsmedlemmer for indsigt, hvilket også blev foreslået af udvalget bag 
betænkningen om offentlighedsloven. Den nye offentlighedslov skal derfor 
ikke indføre indskrænkninger af det hidtidige niveau for åbenhed og 
mulighed for indsigt, men nøjes med at gennemføre nødvendige 
moderniseringer af loven i lyset af den teknologiske og it-mæssige 
revolution. 
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Radikale Venstre vil sikre de almene beboeres ret til generel 
aktindsigt 

Demokrati forudsætter indsigt! Adgang til relevant information, indsigt i 
afdelingsbestyrelsernes dagsordener og beslutninger samt rimelig åbenhed i 
administrationen er en forudsætning for en kvalificeret demokratisk debat og 
beslutningsproces i de selvstyrende almene boligafdelinger. Derfor skal 
beboerne i den almene boligsektor sikres ret til aktindsigt. 

Beboerne skal have ret til aktindsigt omfattende alle bilag. Samtlige 
mødeoplæg, notater, bilag inklusiv regnskabsbilag. 

Dagsordener skal være tilgængelige og detaljerede med alle underpunkter 

Referater skal være tilgængelige, fyldestgørende og retvisende. 

Personsager som husordensager og personalesager skal være undtaget fra 
aktindsigten. 


