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Demokrati og frihed 

Radikale Venstre vil revidere Grundloven 

Radikale Venstre mener, at Den Danske Grundlov fra 1953 skal revideres 
og vil arbejde derfor. Udgangspunktet for arbejdet vil være Niels Helveg 
Petersens forslag til grundlov fra juni 2003 og det radikale program ”Ønsker 
til en grundlov” vedtaget februar 2014. 

Valgret for danskere i udlandet 

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

Forum til at nedsætte en rigsret 

Radikale Venstre vil arbejde for, at Grundlovens § 16 ændres, således at det 
fremover er en uafhængig anklagemyndighed, der har initiativretten til at 
tiltale en minister for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven. Den 
uafhængige anklagemyndighed kan eksempelvis bestå af et forum 
sammensat af folketingets ombudsmand, en juridisk professor udpeget af 
Rektorkollegiet og præsidenten for enten Østre eller Vestre Landsret.

Afskaf kongehuset 

I Radikale Venstre tror vi på, at alle mennesker skal have de samme 
muligheder i samfundet – uanset baggrund. Det er et bærende princip i den 
radikale bevægelse. Kongehusets medlemmer bliver født ind i en særlig 
privilegeret samfundsklasse, hvor de, på grund af deres familiebånd, er født 
med rang og titel fra fødslen. I Danmark bør ingen fødes med særlige 
rettigheder, da nedarvede privilegier er i modstrid med tanken om, at alle er 
født lige for loven og har de samme muligheder. 

Derudover bør det i ethvert reelt demokrati være en ret for borgerne selv at 
kunne vælge deres statsoverhoved. Der er grundlæggende udemokratisk, at 
danskerne ikke kan vælge den person, der skal godkende regeringer, 
underskrive love og repræsentere Danmark udadtil. 

Det danske kongehus skal derfor skrives ud af grundloven, og erstattes af et 
folkevalgt statsoverhoved, før Danmark for alvor bliver en demokratisk 
nation, af navn såvel som af gavn. 
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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, at 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. 

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. 

 

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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Økonomi og skat 

Stop for generelle krav om produktivitetsstigninger på 2% i 
sundhedssektoren 

Radikale Venstre siger stop til regeringens generelle 
produktivitetsstigningsskrav i sundhedssektoren. Personalet har præsteret 
meget høje produktivitetsstigninger gennem mange år. Det kan ikke 
fortsætte. 

Opgradering af finansministeriets regnemaskine 

Radikale Venstre mener, at finansministeriets økonomiske modeller, som 
f.eks. ADAM og DREAM, skal opgraderes ved at indregne yderligere 
dynamiske effekter, såfremt disse er empirisk velfunderede. Desuden skal 
de eksisterende effekter revideres, så det sikres at også disse er empirisk 
velfunderede. Dette vil sikre mere retvisende prognoser. 

Endeligt skal det sikres, at de økonomiske modeller ikke bruges til 
prognoser, hvor usikkerheden af effekterne er for stor til, at det giver mening 
at bruge modellerne. 

 

Fælles pension for ægtefæller 

Radikale Venstre vil arbejde for, at pensionsopsparinger indgår i et 
ægteskabeligt formuefællesskab på lige fod med ægteparrets øvrige 
ejendele, da de nuværende regler medfører en ulige fordeling af midler, som 
i princippet er sparet op af en fælles formue. 

Forenklet afgiftssystem som del af skattereform 

Radikale Venstre ønsker en skattepolitik, hvor socialt balancerede lettelser i 
skatten på arbejde prioriteres over lettelser på bolig, bil og forbrug i øvrigt. 
Radikale Venstre ønsker, at afgiftssystemet forenkles, således at der er 
færre punktafgifter og dermed mindre administration for virksomhederne. 

 

Genindfør Fondsregisteret 

Ingen har i dag en viden om hvor mange fonde der reelt er i Danmark. Ingen 
har et overblik over hvor store formuer disse fonde har at arbejde med, eller 
hvor mange midler der uddeles. 

Ved at genindføre Fondsregisteret, som blå blok fjernede i 1991, kan vi 
skabe større åbenhed, indsigt og viden om såvel de erhvervsdrivende, som 
de almennyttige fonde. Det vurderes at danske fonde disponerer over mere 
end 600 milliarder kroner. 

Erhvervestyrelsen har indsigt i de Erhvervsdrivende Fonde, som der er 
1.360 af. De råder over cirka 377 milliarder DKK. 40 % af fondene har ikke 
foretaget uddelinger i de sidste tre år, og gennemsnitligt over de 3 år er der 
69 % af fondene, som enten ikke har uddelt noget, eller som kun har uddelt 
0 til 500.000 kr. af de frie reserver, (Erhvervstyrelsen/Deloitte undersøgelse, 
marts 2017). 
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Medlemmer af kongehuset skal betale indkomstskat, 
vægtafgift og moms 

Radikale Venstre vil arbejde for, at medlemmer af det danske kongehus skal 
betale indkomstskat, vægtafgift og moms på samme vilkår som alle andre 
borgere i Danmark. 

 

Arbejdsmarked, erhvervspolitik og 
offentlig sektor 

Send strukturreformen til gennemsyn 

Radikale Venstre vil arbejde for, at der tages konkrete initiativer med henblik 
på at styrke det lokale demokrati og livet i de tyndt befolkede dele af landet 
med afsæt i de evalueringer, der er gennemført af kommunalreformen. 

Serviceeftersyn af kommunalreformen 

Radikale Venstre vil arbejde for, at det specialiserede område inden for 
socialområdet og specialundervisning organiseres, så ressourcer og 
kompetencer udnyttes bedst muligt til gavn for kvaliteten af de løste 
opgaver. 

Fasthold planlovens forbud mod hypermarkeder 

Radikale Venstre vil fortsat arbejde for, at det ikke er muligt at etablere 
hypermarkeder (udsalgsvarebutikker på over 2.000 kvm) uden for de større 
byer. Det åbne land er en knap ressource i Danmark, og såvel landskabelige 
hensyn som hensynet til offentlig transport, miljø og infrastruktur taler efter 
Radikale Venstres opfattelse imod at etablere sådanne kæmpecentre. 

Gør mere for mindre landbrug 

Radikale Venstre ønsker at fremme vilkårene for mindre, grønne 
fødevareproducenter og ønsker bl.a. følgende tiltag: 

- Omfordelingsstøtte således at de første hektar på ejendommen støttes 
mest. Dette vil kompensere grundomkostninger og bureaukrati, som 
fylder meget hos de mindre landbrug. 

- Lette adgangen for unge landmænd til en bedrift gennem fleksible 
skatteregler ved overtagelse. 

- Proportionalitet i regler, så krav og bureaukrati står i forhold til 
produktionen. 

-  

Send kammeradvokaturet i udbud 

Radikale Venstre vil arbejde for, at det samlede arbejde, der udføres af 
Kammeradvokaten, sendes i udbud som én eller evt. flere tidsbegrænsede 
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rammeaftaler således, at alle advokatkontorer med de rette kvalifikationer 
har mulighed for at byde på arbejdet. Ved udbud bør det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud vælges - dvs. den bedste kombination af kvalitet og pris. 
På den måde sikres det, at staten ikke betaler overpris for advokatydelser 
men stadig får kvalificeret rådgivning. 

 

Børn, unge og uddannelse 

Kvalitetsløft i daginstitutionerne 

Radikale Venstre vil give et markant løft af kvaliteten i daginstitutionerne. Vi 
ønsker minimumsnormeringer på kommuneniveau, så der er mindst 3 
voksne pr. 10 vuggestuebørn og pr. 19 børnehavebørn. Samtidig ønsker vi 
at hæve andelen af uddannet personale i daginstitutionerne. 

Gør de nationale test i Folkeskolen frivillige 

Radikale Venstre vil gøre op med de obligatoriske nationale tests i 
Folkeskolen og den fælles offentliggørelse af testresultaterne. I stedet skal 
det være op til den enkelte skole, om man ønsker at anvende test som et 
pædagogisk værktøj. 

Uddannede lærere i folkeskolen 

Radikale Venstre vil gøre det pligtigt, at børn i folkeskolen bliver undervist af 
uddannet personale og at brugen af uuddannede vikarer minimeres. 

Læsning i folkeskolen 

Radikale Venstre mener, at børn skal kunne læse og skrive så tidligt som 
muligt i skolen. Børn i læsevanskeligheder skal opdages og have 
menneskelig og digital støtte allerede i indskolingen. 

Mad i folkeskolen 

Radikale Venstre vil arbejde for, at folkeskoleelever får mere ud af 
undervisningen ved at sørge for, at de får den næring der skal til for 
imødekomme koncentrations besvær og uro. Løsningen skal findes inden for 
rammerne af skolernes selvbestemmelse. 

Alle børn skal have mulighed for at lære konflikthåndtering 

Radikale Venstre vil styrke børns evne til at løse konflikter og give 
Folkeskolen nødvendige ressourcer til at styrke indsatsen. Det er op til den 
enkelte skole, hvordan man vil styrke indsatsen. 

Fri leg og fri tid 

Radikale Venstre vil sikre, at alle børn har mulighed for fri leg og fri tid. 
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Lejrskoler skal prioriteres i folkeskolen 

Radikale Venstre vil sikre, at alle skoler har mulighed for at tilbyde, at 
børnene kan komme på lejrskole i løbet af deres skolegang. 

Frirejse til offentlig transport i skoletiden for skoleklasser 

Radikale Venstre vil gøre offentlig transport gratis for alle skoleklasser. 

Indeklima i skoler skal forbedres 

Radikale Venstre vil i kommunerne i den kommende valgperiode arbejde for, 
at de allerede krævede børnemiljøvurderinger udvides til obligatorisk at 
omfatte en vurdering af dagtilbuddets indeklima. Endvidere bør lovgivningen 
ændres til – udover dagtilbud – også at omfatte skoler. Radikale Venstre vil 
derudover arbejde for, at indeklimaet forbedres, hvor vurderingerne viser, at 
det er nødvendigt. 

Uddannelser i hele Danmark 

Radikale Venstre vil arbejde for flere decentrale uddannelser og 
studiepladser udenfor landets 4 største byområder. Først og fremmest flere 
korte og mellemlange videregående uddannelser samt erhvervsuddannelser 
baseret på lokale styrkepositioner samt virksomheders, kommuners og 
regioners behov. 

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. 

 

Sundhed og etik 

National psykiatri-plan 

Radikale Venstre vil arbejde for, at der hurtigst muligt kan vedtages en 
national Psykiatriplan, som kan give afsæt for udviklingen af Psykiatrien i 
Danmark og at planen følges af statslige midler til realiseringen.  

Styrket omsorg for børn og unge som pårørende 

Hvert år oplever børn og unge, at en forælder bliver alvorligt syg. 
Børnene/de unge er i en højrisikogruppe, både når det gælder risikoen for at 
udvikle alvorlige psykiske problemer og/eller for at få problemer med 
skolegang, uddannelse, sociale relationer etc. 

Konkret vil Radikale Venstre derfor arbejde for lovgivning på området, som 
det også er gældende hos andre nordiske lande. Lovgivningen skal tage 
udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2012 til 
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sundhedspersonalet om pårørende børn og unge, således at anbefalingerne 
gøres lovpligtige. 

Øg tilslutningen til vaccinationsprogrammet gennem 
målrettet indsats  

For at opnå flokimmunitet og den bedste beskyttelse af alle borgere er det 
vigtigt med bred opbakning til børnevaccinationsprogrammet. Radikale 
Venstre vil derfor arbejde for en øget tilslutning ved at sikre, at de relevante 
myndigheder informerer familier om vaccinationsprogrammet og sender 
målrettede påmindelser til forældre, der har glemt at få deres børn fuldt 
vaccineret. 

Øget indsats for lægedækning i provinsen 

Der skal ydes en indsats for at motivere både unge danske læger og 
udenlandske læger til at etablere sig i lægehuse, samtidig med at 
incitamenter og regler skal fremme denne proces. Krav til sprogkundskaber, 
viden om danske udredningsprogrammer og visitationsregler skal være i 
højsædet når udenlandske læger nedsætter sig i almen praksis.  

 

Miljø, klima og trafik 

Genopret Miljøministeriet 

Radikale Venstre ønsker at genoprette Miljøministeriet og udskille det fra 
Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

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. Øresund har dog et stort problem og det er sandsugning. 

Undersøgelser viser at sandsugningshuller ikke retableres naturligt, og er til 
skade for vitale fouragerings- og opvækstområder for en lang række 
fiskearter. 

Pas på bierne 

Radikale Venstre vil arbejde målrettet for at forhindre kollaps af den danske 
bibestand blandt andet ved øget fokus på og forskning i brugen af 
neonikotinoider, fungicider og andre potentielle årsager. 

 

Danmark skal arbejde målrettet for at leve op til Paris-
aftalen 

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.  
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Vi vil se vores børn vokse op i et samfund, der ikke er 
afhængigt af fossile brændstoffer 

Radikale Venstre vil arbejde for at fortsætte udbygningen af en el-
produktion, som alene baseres på fossilfrie teknologier.  

Klimareduktioner i fødevareproduktionen kan især opnås 
ved ændring af madvaner 

Radikale Venstre vil arbejde for at fremme efterspørgslen efter klimavenlige 
fødevarer. Dette kunne suppleres med en klimamærkningsordning samt 
landsdækkende oplysningskampagner. 

Nye mål for landbrugsstøtten 

Radikale Venstre ønsker at udnytte EUs landdistriksmidler fuldt ud og 
overføre 15% af støttemidlerne (svarende til omkring 1 mia. kr. om året i 
2018 og 2019), til at understøtte en miljørigtig udvikling indenfor landbrug og 
skovbrug.

Brug skovrejsning til CO2-lagring 

Radikale Venstre ønsker at bruge skovrejsning som virkemiddel i den 
grønne omstilling og at leve op til målsætningen fra 1989 om at fordoble 
landets skovareal.

Forbyd herbicider 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 herbicider i private haver og på offentlige 
områder.

Afskaffelse af afgift på overskudsvarme fra proces 

Bortkøling af brugbar overskudsvarme øger samfundets samlede forbrug af 
energi. Det ønskes, at der arbejdes med at forbedre det økonomiske 
incitament i at udnytte overskudsprocesvarme, hvor det sænker forbruget af 
energi i det totale energisystem. Dette kunne gøres ved helt af fjerne afgiften 
på procesvarme. 

Det kan evt. være nødvendigt at oprette en positivliste over processer, hvor 
der er lavt incitament til at producere falsk overskudsvarme udelukkende for 
at opnå lavere afgiftpåvirkning. Her synes situationen hvor varmen 
overdrages gratis til en anden juridisk enhed at være særlig oplagt situation, 
hvor en afgiftsfritagelsen kunne komme i spil. 

Forbud mod salg af benzin- og dieselbiler i Danmark fra 
2030

Radikale Venstre bør arbejde for at der indføres et forbud i Danmark mod 
salg af benzin- og dieseldrevne person- og varebiler fra 2030. 
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Transporten udgør ca. en tredjedel af det samlede CO2-udslip i Danmark, 
og ca. halvdelen af husholdningernes samlede udledning af CO2 stammer 
fra transport. Der er således et stort potentiale i reduktionen af CO2-
forbruget ved at reducere anvendelsen af fossile brændsler i 
transportsektoren. Hertil kommer, at udledningen af skadelige partikler fra 
benzin- og dieselbiler spiller en meget stor rolle for den samlede 
luftforurening i de store byer.  

Radikale Venstre bør lade sig inspirere af Norge, Holland, Frankrig og UK, 
der alle vil forbyde salg af benzin- og diseldrevne biler. Norge og Holland fra 
2025, Frankrig og UK fra 2040. 

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. 

Ny roadpricingmodel for lastbiler i Danmark 

Radikale Venstre ønsker, at Danmark skal følge EU-kommissionens om at 
indføre roadpricing for alle lastbiler uanset totalvægt i 2023 målt på den 
kørte distance, i stedet for den nuværende model, der måler køretiden for 
lastbiler med en totalvægt over 12 ton. 

 

 

EU og udenrigspolitik 

Et stærkere EU gennem øget samarbejde 

Europa-Kommissionen har fremlagt en hvidbog med fem scenarier for 
Europa. Af de fem scenarier vil Radikale Venstre arbejde for det scenarie, 
som betyder mere EU samarbejde og et stærkere EU:  

Beslutningsprocesserne i EU skal gøres hurtigere og respekten for de fælles 
regler skal styrkes. Det indre marked skal fortsat styrkes igennem yderligere 
harmonisering af standarder og en stærkere håndhævelse heraf. Der skal 
være et systematisk samarbejde om grænseforvaltning, asylpolitik og 
terrorbekæmpelse. Overfor resten af verden skal EU tale med én stemme i 
udenrigspolitiske anliggender. For at styrke EUs sikkerhed skal en 
europæisk forsvarsunion etableres gennem øget samarbejde og 
koordination, herunder med NATO. 

 

Danmark skal være med til at forme EU’s sociale søjle

Radikale Venstre ønsker et mere socialt bevidst EU og er derfor positivt 
indstillet overfor Kommissionens forslag om en social søjle. Det er vigtigt at 
vi beskytter vores unikke arbejdsmarkedsmodel den såkaldte “danske 
model”. EU samarbejdet på det sociale område skal opbygges ud fra det 
bedste fra medlemslandenes arbejdsmarkeder og sociale systemer. 
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Regeringen og de danske medlemmer af Europa-Parlamentet bør arbejde 
for, at de bedste danske løsninger føres ind i den kommende sociale søjle. 
Derfor opfordrer Radikale Venstre til en åben og bred dialog i Danmark 
mellem danske folkevalgte og arbejdsmarkedets parter, for sammen at 
udpege hvad der skal med fra Danmark, og hvordan den sociale søjle bedst 
udformes under hensyntagen til det danske arbejdsmarked og den danske 
model.

Stop Europa-Parlamentets rejsecirkus 

Radikale Venstre ønsker at stoppe Europa Parlamentets rejsecirkus og vil 
derfor arbejde for, at Danmark, i samarbejde med de enkelte medlemsstater 
og EU institutionerne, presser på for at indlede seriøse forhandlinger med 
Frankrig om at lave de nødvendige traktatændringer for at opgive 
samlingerne i Strasbourg. 

Øgede forsvarsudgifter skal pege frem, ikke tilbage 

Radikale Venstre ønsker ikke, at øgede forsvarsudgifter skal gå i retning af 
at genetablere et koldkrigsforsvar. Vi ønsker i stedet at investere i moderne 
sikkerhedsberedskaber, som har fokus på civilsamfundet. 

Dels inden for civil cybersikkerhed, som ikke skal baseres i de hemmelige 
tjenester, men også inden for civilt-militært samarbejde med fokus på at 
opbygge stærke danske kapaciteter til statsopbygning i fejlslagne stater.

Radikale Venstre vil have genoprettet en permanent og 
hurtigt udrykkende FN-styrke 

Radikale Venstre vil arbejde for, at der igen oprettes en permanent og hurtigt 
udrykkende FN-styrke.

En to-statsløsning for Israel/Palæstina 

Radikale Venstre anerkender såvel det jødiske som palæstinensiske folks 
ret til en egen selvstændig stat. 

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

Radikale Venstre går derfor ind for, at alle eksisterende bosættelser på 
Vestbredden og i Østjerusalem fjernes, og etableringen af nye bosættelser 
bringes til ophør. De omfattende bosættelser underminerer muligheden for 
en to-statsløsning. 

Radikale Venstre fordømmer ligeledes Israels etablering af en mur inde på 
palæstinensisk selvstyreområde. 

Radikale Venstre mener, at blokaden af Gaza, der har stået på siden 2007, 
og som forhindrer fri adgang af varer og personer mellem Gaza og Israel, 
skal ophæves, så indbyggerne kan føre en almindelig tilværelse. 

Radikale Venstre mener, at Israel skal overholde menneskerettighederne, 
og at dets borgere skal behandles lige uanset herkomst. De facto eksisterer 
der imidlertid to forskellige retssystemer.  
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Eksempelvis er der tilfælde hvor palæstinensiske børn, dømmes efter 
militærret, hvilket strider imod FNs Børnekonvention. Begrænsning af 
børnenes skolegang strider ligeledes mod Børnekonventionen.

Israel skal fortsat presses til at overholde FN-resolutioner 

Radikale Venstre går ind for, at alle lande skal overholde FN-resolutioner, 
også Israel. Derfor skal EU benytte sig af såvel diplomatiet som 
handelspolitikken til at lægge pres på landet, når det ikke lever op til sine 
internationale forpligtelser, særligt i forbindelse med de ulovlige bosættelser 
på Vestbredden og i Østjerusalem og blokaden af 1,5 millioner beboere i 
Gaza. Lever Israel ikke op til forpligtelserne, bør landets status som særligt 
privilegeret handelspartner ikke fortsætte uændret. 

EU bør således fortsætte og udbygge sin nuværende linje og sikre 
obligatoriske mærkningsordninger af varer fra de ulovlige bosættelser, og at 
israelsk deltagelse i EU-finansierede programmer kun gælder for de 
områder, der ligger inden for de internationalt anerkendte grænser.

 

 

Social- og udlændingepolitik 

Bedre ressourceforløb 

Radikale Venstre vil arbejde for at ressourceforløbene forbedres, sådan at 
der altid indgår et udviklingsperspektiv, og at de kun varer så længe som der 
er fagligt belæg for. Målet er at de meget lange ressourceforløb minimeres.

Genindfør gratis psykologhjælp til voldsramte 

Radikale Venstre skal arbejde for, at der hurtigst muligt genindføres gratis 
psykologhjælp til voldsramte, der søger hjælp hos et krisecenter.

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: 

i) at den toårige opholdstilladelse tilknyttes au pairen og ikke tilknyttet 
til værtsfamilien som det er i dag  

ii) at det er godkendte bureauer, der skal formidle kontakten mellem au 
pairen og værtsfamilien 

iii) sænke aldersgrænsen for hvem der kan være au pair, fra højst 30 til 
højst 25 år.
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Retspolitik 

Afkriminalisér 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 bedst muligt 
hjælpes. 

Ved gennemførelsen af en ny og moderne narkotikalovgivning er det oplagt 
at skele til Portugal, der i 2001 afkriminaliserede konsumeringen af narkotika 
med stor succes. Det problematiske stofmisbrug er faldet, antallet af skader 
og sygdomme i forbindelse med stofmisbrug er faldet og den portugisiske 
stat har i dag færre udgifter som følge af stofmisbrug end før 
afkriminaliseringen. 

Sikre retssikkerheden for voldtægtsofre 

Der har i årevis været debat om hvor få voldtægter der politianmeldes og 
således ender i statistikkerne. Løsningerne har indtil videre fokuseret på 
højere straffe, men da problemet er alle de voldtægter, der ikke anmeldes 
bør der sættes ind andre steder. 

Radikale Venstre vil derfor arbejde for en voldtægtspakke, der sikrer at flere 
voldtægter ender med dom. 

Denne bør indeholde følgende elementer:  

- Sikre at fokus på ’victim blaming’ og vigtigheden af anmeldelse af 
voldtægt bliver en del af politiuddannelsen 

- Mulighed for at kunne anmelde til en kvindelig betjent, såfremt det er 
praktisk muligt.  

- Oprettelse af særlige voldtægtsenheder i politiet efter norsk model 

Sidestil vold i nære relationer med vold mod ukendt offer 

Radikale Venstre vil arbejde for, at strafudmåling ved vold i nære relationer 
skal sidestilles med strafudmålingen ved vold mod ukendt offer. Det må 
aldrig være sådan, at vold i nære relationer pr. automatik straffes mildere 
end anden lignende vold.

Nedsæt kommission til evaluering af forældreansvarsloven 

Radikale Venstre ønsker at nedsætte en kommission, der skal evaluere 
forældreansvarsloven med særligt fokus på barnets tarv samt overholdelse 
af internationale konventioner 
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Forældreansvarsloven blev i sin tid besluttet på radikalt initiativ men har 
siden vist sig at have en del problematikker der ikke var forudset, og som 
således ikke var taget højde for. 

Radikale Venstre skal arbejde for at der laves en redegørelse over 
konsekvenserne af indførelsen af forældreansvarsloven med fokus på 
barnets tarv og potentiale for konflikteskalering.  

Redegørelsen skal omfatte alle problematikker som loven har medført og 
samtidig komme med forslag til lov- og/eller praksisændringer der reducerer 
/eliminerer de uheldige følgevirkninger. 

Omskæring skal være frit og eget valg for myndige borgere 

Radikale Venstre vil arbejde for, at omskæring af drenge forbydes og 
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.

 

 

Andet 

Bredbånd og mobilnet til yderområder

Radikale Venstre vil sikre højhastighedsinternet og mobildækning til 
yderområderne og sikre fri roaming, hvor der er problemer med dækningen. 

 

Aktualitetsresolutioner 

Danmark skal forpligte sig til at tage imod kvoteflygtninge 

Radikale Venstre opfordrer Regeringen, Dansk Folkeparti og 
Socialdemokratiet til at overholde Danmarks internationale aftaler og 
modtage det antal FN-kvoteflygtninge, vi som land har forpligtet os på. 

Den danske regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har aftalt at 
videreføre det stop for modtagelse af FN-kvoteflygtninge i de kommende år, 
som partierne blev enige om for 2017. Dermed bryder partierne det danske 
løfte til FN om, at Danmark forpligter sig til at modtage 500 af verdens 
allermest udsatte. Dette eklatante svigt kommer samtidig med, at FN’s 
flygtningeorganisation UNHCR har udsendt en appel til verdens lande med 
en opfordring om at hjælpe netop disse flygtninge, som står i en desperat 
situation. 

Danmark går med sin beslutning enegang og handler i skærende kontrast til 
eksempelvis Norge, Holland, Tyskland, Sverige, Frankrig og Storbritannien. 

Radikale Venstre mener, at Danmark bør tage et globalt ansvar. 

Det har vi gjort før. Det skal vi gøre igen. 


