Resolutioner 2011
Den offentlige sektor
Sælg statens selskaber
Det er principielt forkert, at staten ejer virksomheder, som leverer services til borgerne. De
offentlige selskaber har gang på gang bevist, at de er mindre effektive end de private. Samtidig er
en lang række statslige og kommunale selskaber med til at forvride konkurrencevilkårene på en
lang række områder. Der er intet, der hindrer, at private selskaber kan drive statens selskaber
videre på en bedre og mere effektiv måde. Venstres Ungdom mener derfor, at staten skal sælge
alle de selskaber, den ejer.

Resultatløn i det offentlige
Det vil være en motiverende faktor for de offentligt ansatte at blive lønnet efter resultat. På den
måde vil der også skabes konkurrence blandt medarbejderne på arbejdspladsen, og niveauet vil
stige.
Afskaffelse af regionerne
Det overordnede ansvar for sygehusene skal tilgå private bestyrelser. Regionernes øvrige opgaver
skal tilgå kommunerne. VU ønsker at effektivisere sundhedsvæsenet ved at afskaffe regionerne.
Intet er gratis
Venstres Ungdom ønsker øget brugerbetaling på en række offentlige tilbud. Dette kunne
eksempelvis være lån af bøger på biblioteket, teaterbesøg, lægebesøg osv. Vi skal ud over den
tankegang, at kommunale tilbud er gratis. I virkeligheden koster det hvert år samfundet masser af
penge. Bag alle offentlige ydelser er der altid en skatteborger, der betaler. En øget brugerbetaling
kan være med til at rette fokus på, at intet er gratis.
Afskaf magistratstyret
I Venstres Ungdom finder vi magistratstyreformen udemokratisk, ineffektiv og fuldstændig
utidssvarende til de udfordringer, som kommunerne møder i den daglige drift. Derfor bakker VU
op om Lars Løkke Rasmussens bestræbelser på at afskaffe magistratstyret og i stedet indføre
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flertalsstyre i alle landets kommuner. Venstres Ungdom siger ja tak til mere demokrati i de danske
kommuner!

Arbejdsmarked, Erhverv, Skat og Økonomi
Fjern alle afgifter på rødvin
Alle ved, at rødvin er sundt for krop og sjæl. Derfor mener Venstres Ungdom, at alle afgifter på
rødvin skal fjernes øjeblikkeligt!

Afskaf multimedieskatten
Multimedieskatten er en uretfærdig skat, der kun er med til at hæmme den danske vækst. Derfor
bør multimedieskatten afskaffes.

Ned med selskabsskatten vol. 1
Vi i VU mener, at vi skal halvere selskabsskatten.
Liberal alderdom
VU ønsker ikke at begrænse incitamentet til at spare op til alderdommen. Derfor ønsker vi at
fjerne det besnærende loft over indbetalinger på kapitalpensioner og lade det være op til den
enkelte dansker at beslutte, hvor mange penge han ønsker at spare op. Lad det være frit for hver
enkelt dansker at tilrettelægge sin pensionsopsparing, som han vil, uden indgriben fra staten og
politikerne.

Don’t pick the winner
Det er ikke statens opgave at vælge vækstområder, men markedets.
Derfor bør politikerne holde sig fra at støtte enkelte erhvervsgrupper og lade markedet styre i
hvilken retning Danmark skal fremover.
Luk lukkeloven
Selvom lukkeloven snart næsten er afskaffet, således at butikkerne kun er tvunget til at holde
lukket i helligdagene, finder VU det ikke tilstrækkeligt. Staten skal ikke blande sig i, hvornår private
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butikker har åbent! Det må være op til den enkelte butik at afgøre, om den ønsker at holde åbent.
I VU ønsker vi derfor en totalafskaffelse af lukkeloven.

CSR
Vi i VU mener at man bør afskaffe den paragraf i årsregnskabsloven, der foreskriver, at de store
danske virksomheder også skal forholde sig til CSR i deres årsrapport

Afskaf feriepengesystemet
Danskerne har i mange, mange år fundet sig i at se deres tjente penge blive smidt i en feriebøtte,
som de så fik udleveret henover sommeren. VU spørger sig selv, hvorfor?! Hvorfor skal staten lege
administrativ barnepige for danskerne og fortælle dem, hvornår de skal bruge deres penge på
ferie? Yderligere findes der adskillige sager om danskere, der glemmer at få udbetalt deres
feriepenge. Dette system er en administrativ joke, som er med til at begrænse folks
selvstændighed. Derfor mener VU, at feriepengesystemet bør afskaffes hurtigst muligt.
Afskaf pamperfradraget
I Danmark kan alle medlemmer af fagforeninger trække deres kontingent til fagforeningen fra i
skat. Dette er et eksempel på forskelsbehandling, når det er værst. Hvad er det, der adskiller
fagforeninger fra alle andre organisationer?
Afskaf fradraget!

Religion, Styreformer & Kultur
Mærkedage – ikke helligdage
Danmark har i dag en masse helligdage, hvor vi pålægger det danske arbejdsmarked nogle
restriktioner. Helligdagene i Danmark er en krænkelse af den private ejendomsret for den enkelte
arbejdsgiver. Dog er Danmark også bygget op omkring nogle traditioner, der gør Danmark til et
unikt land. Disse kulturtraditioner rækker udover religion og ind i historien. Såfremt der ønskes
opretholdelse af fri på kristne helligdage som juleaften, bør dette ligge hos arbejdsmarkedets
parter.
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Venstres Ungdom går derfor ind at fjerne bekendtgørelsen om helligdage og udskrive dem af
lukkeloven. Dog foreslår vi bevarelse af Grundlovsdag og Danmarks befrielse som dage, man fra
statens side vil opfordre befolkningen til at markere.

Partipolitik
Borgerlige i hele Danmark – foren jer!
I VU håber vi, at de borgerlige partier går sammen om at føre kritisk, ansvarlig, borgerlig-liberal
oppositionspolitik. Vi er i VU bange for konsekvenserne af en socialdemokratisk ledet regering
med støtte fra den ekstreme venstrefløj. De borgerlige partier skal konsekvent og målrettet holde
den nye regering i ørerne, så gælden og skatten ikke løber løbsk, og den personlige frihed ikke
bliver reduceret til det rene ingenting.
Selvfølgelig skal der være forskel på partierne, og selvfølgelig skal der være plads til uenighed og
debat, men det er på tide, at de borgerlige partier i Danmark bliver mindet om, hvem den
egentlige modstander og fjende er – nemlig socialstaten og de partier, der ønsker at fylde flere
penge i denne omklamrende og ensrettende forbudsmaskine.
Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Venstre skal bruge mindre tid på at angribe
hinanden med personsager og barnlig kritik og i stedet rette fokus på venstrefløjen, når de gang på
gang fremsætter politiske forslag, der bidrager til statens ensretning og tvungne fællesskab. Vi
unge liberale foretrækker at bruge vores tid og ressourcer på at forklare vores venner og bekendte
om det Forbudsdanmark, de med en rød regering står overfor. Vi mener, det bidrager mere
positivt til liberalismens fremgang, at vi står sammen mod dem. Vi håber, at I vil rette blikket
samme vej.
Den liberale fane – få Venstre tilbage til rødderne
Nu, hvor Venstre er i opposition, er det mere end nogensinde før vigtigt, at Venstre trækkes
tilbage mod sine liberale rødder.
Ren V-regering næste gang
Venstres Ungdom opfordrer Venstre til at danne en ren V-regering, såfremt V, K, LA og O har
flertal efter næste folketingsvalg.
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Lad ikke DF svinge taktstokken igen
I ti år var VK-regeringen afhængig af Dansk Folkeparti for at få gennemført mærkesagerne fra
regeringsgrundlaget. Desværre lod man Dansk Folkeparti få for alt for stor indflydelse på især
værdi- og udlændigepolitikken. Når Danmark igen får en borgerlig-liberal regering, mener VU, at
der skal gøres store anstrengelser for ikke at give DF den samme magtposition. Det liberale
Danmark kan ikke være tjent med, at et parti med DF’s grundlæggende syn på globalisering,
reformer og udlændinge svinger taktstokken i et borgerlig-liberalt samarbejde.
Stop spintyranniet
Venstres Ungdom opfordrer den røde regering til at droppe deres planer om at udvide antallet af
spindoktorer. Det kan ikke være rigtigt, at fordi regeringens politik er elendig, så skal den skjules
bag et tykt lag spin. Derfor mener Venstres Ungdom, at regeringen må stå ved sin egen politik og
lade være med at gemme den bag spin, popsmarte ordspil og ligegyldige fraser. Stop regeringens
spintyranni!

Retspolitik
Fængsel på egen regning
Folk, som begår kriminalitet, skal også holdes ansvarlige for det og derfor selv betale for deres
fængselsophold. Denne betaling kan enten foregå ved arbejde i fængslerne eller normal
pengebetaling.

Hårdere straffe
I VU mener vi, at individer skal straffes hårdere for at krænke andre personers frihed med
overfald, tyveri, voldtægt etc. Den danske retspolitik har i mange år bygget på en blødsøden og
socialistisk idé om, at det er mere synd for den kriminelle end for offerets retsfølelse og krav på
retfærdighed. Selvom den tidligere borgerlige regering har taget et par skridt i den rigtige retning,
mener vi stadigvæk, at strafferammen (og erstatningssummerne) bør og kan udvides. Det må
aldrig kunne betale sig at krænke individer, og hvis det bevises, skal det selvfølgelig have en hård
konsekvens.
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Hærværksmænd skal selv rette op på skaderne
Kriminelle, der i dag får en dom for hærværk, og som ikke kan betale, slipper ofte med at komme i
en meget mild form for samfundstjeneste, der i øvrigt ikke relaterer sig til den kriminelle handling,
de har udøvet. Eksempelvis er det ikke noget krav om, at graffitimalere selv gør rent efter deres
hærværk. Derfor mener VU, at vi skal give de kriminelle en chance for selv at rette op på de
skader, som de har forvoldt, ved at sætte dem i samfundstjeneste relateret til deres
lovovertrædelse.

Social, Sundhed og Personlig Frihed
Ret til minisamfund
I VU går vi ind for frihed for forskellighed, og at folk skal have lov til at leve det liv, de vil. I VU
støtter vi idéen om selvdannede minisamfund, hvor folk med samme livssyn danner deres egne
samfund, uden staten blander sig. Det eneste krav er selvfølgelig, at man ikke skal være afhængig
af statens kasser, men man selv kan få det til at løbe rundt. Herefter skal staten selvfølgelig ikke
blande sig i den nærmere udformning, så længe samfundets fundamentale love overholdes.
Børn er folks eget ansvar
VU mener, at det at få børn er folks eget ansvar. Folk må selv kunne betale for deres børn. VU går
ind for, at diverse støtteordninger bliver ændret, så man ikke automatisk får tildelt offentlige
ydelser, blot fordi man har fået børn.

Politiker, bland dig uden om
I Venstres Ungdom er vi godt og grundigt trætte af politikere, der ser det som deres fornemste
opgave at regulere, beskatte og detailstyre danskernes hverdag. Det er ikke en opgave for vores
politikere at bestemme, om snus i poser, legetøj i happy meals eller vandpibetobak skal være en
mulighed for den enkelte. Venstres Ungdom tror på frihed og mener, at individet skal bestemme
over sit eget liv. Frihed hænger sammen med ansvar, så derfor tager staten ikke kun vores ansvar,
men også vores frihed med den omsiggribende detailregulering.
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Derfor opfordrer Venstres Ungdom de danske politikere til at holde fokus på de virkelige
udfordringer for vores samfund – ikke ligegyldige petitesser. Giv os vores ansvar tilbage, lad os
tænke selv og leve vores eget liv!
Børn i fokus
VU mener, at man skal sætte børns trivsel først ved tvangsfjernelsessager. Når børn er
tvangsfjernet fra deres forældre, skal der tages hensyn til børnenes behov – ikke forældrenes.
Mere snus til folket
Venstres Ungdom går ind for legalisering salg af alle former for snus i Danmark. Befolkningen skal
ikke længere undertrykkes af gammeldags traditionslovgivning, som forhindrer de snushungrende
danskere i at købe portionssnus i landet. Den danske befolkning fortjener selv at kunne vælge
hvilke tobaksprodukter, de vil indtage.
Overvågning nej tak
Overvågning begrænser frihed og hverken forhindrer eller begrænser vold eller kriminalitet.
Resultatet af overvågning i det offentlige rum er en falsk tryghed. AFSKAF OVERVÅGNING OG LAD
OS HYLDE FRIHEDEN TIL AT VÆRE OS SELV.
Ligestil psykiatri og somatik
Venstres Ungdom mener, at det psykiatriske område ofte har været underprioriteret i forhold til
det somatiske område. Vi mener, at psykiatrien bør ligestilles med somatikken, og som et led i
dette ønsker vi at indføre behandlingsgarantien på det psykiatriske område.

Flere private pasningstilbud
I VU ønsker vi flere private udbydere af børnepasning, ældrepleje etc., da vi mener, det i højere
grad kan sikre konkurrence, som mindsker det offentliges udgifter.
Indfør symbolsk brugerbetaling på lægebesøg
I Danmark har vi brugerbetaling i sundhedssektoren, men den er lagt uhensigtsmæssigt på medicin
og tandlægeydelser, mens alle andre sundhedsydelser er gratis. Det afføder et kæmpe
ressourcespild, da folk ikke er klar over, hvad velfærdsydelserne koster, og siden fællesskabet
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betaler, kan man lige så godt bruge løs. Dette virker til at være en udbredt mentalitet i den danske
befolkning, og derfor mener VU, at der er behov for mere brugerbetaling og ansvarsfølelse fra
danskerne.
I dag er det gratis at konsultere sin praktiserende læge – uanset hvor ofte og for hvad. Det
offentlige betaler med glæde. I vores nordiske nabolande Norge, Sverige og Finland er der en
brugerbetaling på 50-150 kr. på lægebesøg. Dette gør bl.a., at de i gennemsnit kun konsulterer
lægen tre gange, mens danskerne kommer på besøg 7,5 gange.
Dette er næppe, fordi danskerne er mere syge end vores nordiske broderfolk, men kan vække en
mistanke om, at mange af besøgene er overflødige og simpelt ressourcespild. Hvis man indfører en
symbolsk brugerbetaling vil det have den konsekvens, at danskerne vil udvise større omtanke.
Venstres Ungdom mener derfor, at det er god liberal politik at betale for den service, man får –
herunder også konsultation hos den praktiserende læge.
Stop hetzen mod privathospitaler
Venstres Ungdom mener, at konkurrence er med til at skabe et bedre sundhedssystem for den
enkelte dansker. Gennem de seneste år har vi hørt dårligt om privathospitalerne og deres
overbetaling, men denne hetz skal stoppe. Privathospitalerne er med til at hjælpe de offentlige
hospitaler – bl.a. ved at tage nogle dagkirurgiske patienter.
Venstres Ungdom mener, at denne hetz skal stoppe – for alles bedste.
Nedskæring i antallet af fedmeoperationer
Siden 1987 er den overvægtige del af den danske befolkning steget med 75 %. I de sidste par år er
antallet af fedmeoperationer vokset, og det lægger pres på vores i forvejen hårdt belastede
sundhedsøkonomi. For visse meget få overvægtige, hvis overvægt ikke kan tilskrives livsstil, men
derimod medicinske grunde, kan en fedmeoperation være en udmærket løsning. Men i de tilfælde
hvor overvægt skyldes livsstil, er der et besparelsespotentiale, som bør udnyttes. Derfor foreslås
det, at sundhedsvæsenet reducerer antallet af fedmeoperationer, når der findes en alternativ,
markant billigere og fuldt så god løsning i form af sund livsstil.
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Mit liv og min død
Venstres Ungdom mener, at individet har retten til sit liv og sin krop. Derfor er det også urimeligt,
at man i Danmark ikke selv kan bestemme, hvornår man vil dø. Det er ikke op til politikere,
hvornår og hvordan vi kommer her fra. Det er vores egen beslutning, for det er vores eget liv.
Derfor skal aktiv dødshjælp lovliggøres, så mennesker kan sige stop på en værdig måde.
Staten bestemmer ikke, om du er Tove eller Torben
Transseksuelle i Danmark gennemgår en forfærdelig og unødigt kompliceret proces, såfremt de
ønsker at ændre køn i folkeregisteret. Denne proces kan bl.a. indeholde statstvungen
psykologbehandling og tvangskastrering. Såfremt man ikke skifter køn i folkeregisteret, vil ens
CPR-nummer fortsat reflektere det medfødte køn, og det er ligeledes ikke muligt at skifte sit
fornavn til et kvindeligt, såfremt man er født mand.
Seksuel ligestilling bør være for alle. Det er ikke statens opgave at besværliggøre en sådan proces,
og vi skal ikke beskytte hverken transseksuelle eller Danmark mod formelt kønsskifte. Det er
individets eget ansvar. Kravene for at skifte køn i folkeregisteret skal lempes.
Venstres Ungdom – fordi vi hylder vores forskelligheder.
Tillad polygami
Venstres Ungdom mener, at vi lever i et land, hvor staten ikke skal blande sig i individets
personlige frihed - herunder hvem og hvor mange, man vil gifte sig med. Såfremt ingen parter er
blevet tvunget ud i et ægteskab med flere mænd eller kvinder, ser Venstres Ungdom intet
problem med, at man er mere end to parter i et forhold.
Venstres Ungdom støtter derfor individets ret til at gifte sig med så mange, som individet ønsker,
såfremt ingen er tvunget ud i ægteskabet. Venstres Ungdom vil derfor gøre polygami legalt.
Behold de frie bestyrelser
I Danmark er alle børsnoterede virksomheder blevet truet på livet, medmindre de ønsker at have
minimum 40 % kvinder i deres bestyrelser. Dette initiativ kan Venstres Ungdom på ingen måder
støtte. Venstres Ungdom går ind for, at man sætter kompetence højere end køn og ønsker derfor,
at de børsnoterede virksomheder i Danmark skal have lov til at sammensætte deres bestyrelser på
demokratisk vis ved en generalforsamling.
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Venstres Ungdom mener, at forslaget direkte er en latterliggørelse af demokratiet og vil være
umuligt at gennemføre, uden at visse kvinder vil blive presset ud i bestyrelsesposter. Forslaget er
så absurd, at forslagsstillerne ikke selv har kunnet gennemføre det. Socialdemokratiet selv er
hverken i stand til selv at sammensætte en sådan bestyrelse eller sammensætte en regering med
en ligelig fordeling mellem ministrene.
Venstres Ungdom støtter derfor de børsnoterede virksomheder og ønsker et Danmark uden
kvindekvoter.
Fri hash
I VU går vi ikke ind for at kriminalisere helt almindelige ellers lovlydige personer. Det sorte
hashmarkedet i Danmark er stort, og det er meget omkostningstungt at bekæmpe, ligesom
kriminelle organisationer såsom indvandrebander og rockergrupperinger tjener styrtende på
videresalg af hash. I VU stiller vi os selv det spørgsmål, om det ikke er muligt at bruge
skatteborgernes penge mere fornuftigt og effektivt? I VU tror vi ikke på, at forbud og
kriminalisering af folk er vejen frem. Vi tror, at oplysning om skadesvirkninger og frie muligheder
for individer til at leve, som de selv ønsker, er den bedste måde at skabe et veludviklet samfund
på. VU ønsker derfor at frigøre hashmarkedet fuldstændigt.

Udenrigs-, Udviklings- og Sikkerhedspolitik
Ingen eftergivenhed overfor Taliban
Vi gik i 2001 ind i Afghanistan som en del af den samlede internationale sikkerhedsstyrke (ISAF)
med det formål at bistå opretholdelsen af sikkerheden i Afghanistan. Mottoet lød: ”så militært
som nødvendigt – så civilt som muligt.” På Christiansborg er der bred konsensus om en model,
hvor afghanerne i 2012 selv skal begynde at overtage styring af landet i form af ANP og ANA, som
ISAF har stået for at træne og uddanne, og hvor Danmarks militære engagement i Afghanistan skal
slutte senest i 2014.
I Venstres Ungdom mener vi ikke, at en fast tilbagetrækningsdato er hensigtsmæssig på
nuværende tidspunkt, eftersom situationen i Afghanistan trods fremskridt stadig er for ustabil til,
at en sådan dato kan fastsættes. Det er vigtigt, at Danmark ikke trækker sine kamptropper ud før
tid, men bliver og påtager sig den opgave, man i første ombæring kom for at løse, indtil
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afghanerne selv er klar til at overtage. Endvidere kunne en dato udgøre et signal om eftergivenhed
overfor Taliban, hvilket kunne risikere at opildne til, at bevægelsen holder stand længere end
ellers. Denne form for eftergivenhed overfor Taliban kan Venstres Ungdom ikke stå inde for.
FN’s Menneskerettighedsråd til grin
Det er uklart, hvordan man kan hævde menneskerettigheders universelle legitimitet, når ledere af
brutale diktaturer kan sidde med om bordet ved Menneskerettighedsrådets møder. Senest var
Libyens leder, Muammar al-Ghadaffi, indtil for nylig en del af det famøse råd. På den baggrund
mener Venstres Ungdom, at menneskerettigheder skal tages med et gran salt. I stedet for at
udbrede menneskerettighederne, der kan tolkes på utallige måder og endvidere influeres af
korrupte statsledere, bør den danske regering satse på de liberale frihedsrettigheder.
Afskaf cubansk nepotisme
Venstres Ungdom har noteret sig, at Raul Castro ved broderen Fidel Castros sygdom har overtaget
ledelsen af det kommunistiske diktatur i Cuba. Vi anerkender, at Cuba under Raul Castros ledelse
har taget en række skridt i retning af modernisering og åbning af Cuba mod omverdenen, men
finder dog anledning til at understrege, at moderniseringsbestræbelserne hverken gør fra eller til
for det cubanske regimes demokratiske illegitimitet. Den særlige form for cubansk nepotisme,
hvor regeringsmagt overtages ved arvefølge, er under alle omstændigheder så langt fra enhver
forståelse af demokrati, som det næsten kan tænkes muligt at komme.
Anerkend Tibet som selvstændig nation
Alt for længe har det tibetanske folk måttet lide under det kinesiske kommunistpartis
undertrykkelse og tilsidesættelse af basale frihedsrettigheder. Venstres Ungdom mener, at det
knæfald for Kina og kinesiske interesser, den danske regering har foretaget, er forkasteligt og
udtryk for bedrøvelig mangel på idealisme i den udenrigspolitiske linje. VU er af den opfattelse, at
Danmark omgående bør støtte tibetanernes kamp for frihed og anerkende Tibet som selvstændig
nation.
Come on, Obama
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Siden hans indsættelse i 2009 har USA’s præsident, Barack Obama, mistet sin status som
superhelten, der kan alt. Specielt i sommeren 2011 har Barack Obama demonstreret sin
manglende evne til at lede USA igennem krisen.
I Venstres Ungdom mener vi, at Obama må tage skeen i den anden hånd og lede USA og
verdensøkonomien gennem den finansielle krise, selv hvis det koster ham hans embede som USA’s
Præsident. Drop de smarte taler og gør noget for USA og resten af verdenen!
Ja til internationale missioner
Danmark har igennem mange år været en del af det faste korps af lande, som velvilligt sætter
soldaters liv på spil for at bekæmpe folkemord, etniske udrensninger, diktaturer med videre.
Danmark har flere gange modtaget stor ros fra vores allierede for vores utroligt professionelle
soldater, senest i Libyen.
I Venstres Ungdom ønsker vi, at Danmark når det er påkrævet fortsat går i krig for at bekæmpe
diktatorer, folkemord, etniske udrensninger og for at forsvare frihed og demokrati.
Pakistan bør samarbejde om Taliban
Det er ingen hemmelighed, at Afghanistanmissionen for de allierede styrker i høj grad er blevet og
bliver besværliggjort af, at den pakistanske regering kun i ringe omfang har vist sig villig til at
samarbejde om inddæmningen af Talibans styrker. Således har Pakistan i en årrække fungeret som
sikker havn for Taliban, uden at Pakistan har gjort synderligt for at forhindre det. Derfor ser
Venstres Ungdom gerne, at det internationale samfund i højere grad lægger pres på Pakistan og
derved understreger, at den begrænsede vilje til samarbejde i kampen mod Taliban er aldeles
uacceptabel.
Støt demokratiets bastion i Mellemøsten
Mellemøsten har i umindelige tider været et område præget af talrige etniske og religiøse
konflikter. Konflikter, der ikke blot har forhindret Mellemøsten i at følge med Vesten hvad angår
økonomisk udvikling, men også har udgjort og stadig udgør en trussel mod de vestlige demokratier
på grund af de antidemokratiske kræfter, der nærer sig ved konflikternes barm. Det er derfor
afgørende for den sikkerhedspolitiske situation, at der skabes stabilitet og fred i Mellemøsten.
Forudsætningen for, at dette mål kan nås, er en løsning af Mellemøstens gordiske knude, Israel-
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Palæstina-konflikten. I konflikten står på den ene side Israel: det eneste land i Mellemøsten, der
deler vores demokratiske sindelag – og på den anden side Palæstina: en ikke-stat, der ledes af en
organisation, som står opført på både EU’s og USA’s lister over terrororganisationer. Al erfaring
viser, at medens demokratier trives side om side uden at gribe til krigshandlinger, er
sandsynligheden for, at slyngelstater går i krig og skaber ustabilitet og ufred, langt større. Af denne
og andre gode grunde er Venstres Ungdom af den opfattelse, at den danske regering bør støtte
den demokratiske stat Israel og klart afvise at anerkende Palæstina som en selvstændig stat.

Uddannelsespolitik
Bevar 10. klasse
Som liberalt ungdomspolitisk parti sætter vi friheden for det enkelte menneske i fokus. Det gør vi
også med hensyn til den enkelte elev, som selv skal have muligheden for at vælge 10. klasse fra
eller til. Valget skal ske med rådgivning for lærere og forældre, men i sidste ende skal det være op
til eleven selv.
Derudover skal brobygningsforløbet styrkes i 9. klasse, så alle elever får et styrket kendskab til
deres muligheder efter deres tid i folkeskolen. Det minimerer også chancen for, at mange vælger
10. klasse, fordi de ikke kan overskue, hvad de ellers skulle foretage sig. Selve brobygningsforløbet
i 10. klasse skal også intensiveres, så der kan skabes ordentlige forhold til at komme videre.
Indretningen af 10. klasse skal struktureres sådan, at eleverne får styrket de faglige sider, hvor de
føler trang til dette. Derfor skal der gives øget plads til undervisningsdifferentiering. Derudover
skal eleven selv have medbestemmelse over undervisningen. Dette skal gøres, så 10. klasse bliver
et konstruktivt skub videre i uddannelsessystemet med gode fleksible valgmuligheder for eleven.
VU ser 10. klasse som et symptom på, at folkeskolen i dag ikke fungerer optimalt. Derfor anser vi
ideelt set 10. klasse som unødvendig. Så længe folkeskolen ikke er godt nok indrettet, skal dette
dog ikke gå udover den enkelte elev i dag, som ønsker et ekstra år i folkeskolen.
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